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RESUMO 

 

Hoje, organizações do mundo inteiro buscam negócios mais sustentáveis. Dentre os objetivos 

relacionados à sustentabilidade, reduzir os gases de efeito estufa tem se tornado cada vez mais 

importante nas metas empresariais para os próximos anos. A Agenda Global do Clima alerta 

que é necessário medidas urgentes para combater as mudanças climáticas. De acordo com a 

“Pesquisa de Retalho e Sustentabilidade de 2019” da CGS, outro stakeholder que vem 

pressionando os executivos das principais empresas do Brasil e do mundo é a Geração Z, que 

cobra ano após ano mudanças notórias e metas alcançáveis para atingir os objetivos de 

mitigação de gases de efeito estufa. Este trabalho estudou as principais medidas das empresas 

que atuam no Brasil para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou até zerar, e quais 

atitudes estão tomando para que isso venha a se concretizar. Para isso, estuda-se três principais 

formas de mitigação: redução interna de emissões, redução externa e compensação via mercado 

de créditos de carbono. 

Palavras-chave: Créditos de carbono; Protocolo de Kyoto; Estratégias às mudanças climáticas;  

Iniciativas empresariais sobre o clima; ICO2 (Índice de carbono eficiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Today, organizations around the world are looking for more sustainable businesses. For this 

reason, reducing greenhouse gases has become increasingly important in corporate goals for 

the next years. The global climate agenda warns that urgent measures are needed to combat 

climate change. Another stakeholder that has been putting pressure on the executives of the 

main companies in Brazil and the world is Generation Z, which demands, year after year, 

notable changes and achievable goals to achieve the greenhouse gas mitigation objectives. This 

work studied the main measures taken by companies operating in Brazil to reduce greenhouse 

gas emissions, or even to become CO2 neutral, and what attitudes they are taking to make this 

happen. Three main forms of mitigation are studied: internal reduction of emissions, external 

reduction and compensation via the carbon credit market. 

Keywords: Carbon credits; Kyoto Protocol; Climate changes strategies; Business climate 

initiatives; efficient carbon index. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo relatório feito pelo Observatório do Clima (SEEG, 2019) a emissão de CO2 

per capita no Brasil sempre foi maior do que a média global. E apesar da diminuição após o 

pico em 2003, vemos uma nova curva ascendente em 2017. No Brasil, a maior parte das 

emissões está relacionada ao desmatamento. A redução após 2003 foi resultado da redução das 

taxas de desmatamento graças a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (BRASIL, 

2009). O Brasil assumiu voluntariamente o compromisso de reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa projetadas até 2020. Sabe-se também que essas emissões decorrem em sua grande 

maioria do desmatamento e da queimada ilegal na Amazônia. Assim, com base na média da 

taxa de desmatamento do período de 1996 a 2005, que é de 19.625 km2, foi estabelecido que a 

redução do desmatamento a ser atingida até 2020 é de 80%, o que corresponde ao limite de 

3.925 km2 (SCHMITT, J, 2015). O aumento das emissões de gases após 2017, por sua vez, está 

diretamente relacionado ao afrouxamento de políticas ligadas ao controle e fiscalização do 

desmatamento. 

Durante a COP26, ocorrida em 2021, houve um acordo sobre florestas, que é 

especialmente importante para o Brasil, que em 2020 tinha 46% de suas emissões advindas de 

desmatamento. Mesmo que o atual governo brasileiro não tenha intenção de cumpri-lo, os três 

principais compradores de commodities do Brasil — China, Estados Unidos e União Europeia 

— aderiram ao pacto, e a China anunciou que considerará legislação para barrar importações 

de produtos advindos de desmatamento, diz nota do Observatório do Clima. 

Esse movimento de crescente importância da crise climática no debate internacional e a 

consequente pressão para a redução de emissões em diversos setores faz com que as empresas 

atuantes tanto em países desenvolvidos como em áreas em desenvolvimento comecem a ter 

uma agenda mais sustentável, com metas e objetivos de redução, ou até de zerar suas emissões 

de CO2. 

O presente estudo visa entender melhor quais medidas e ações as empresas que atuam 

no Brasil estão tomando a respeito desse assunto que é tão importante globalmente, e que se 

tornará ainda mais importante nas agendas das maiores economias do mundo nos próximos 

anos. 

Para investigar as estratégias, objetivos e práticas empresariais relacionadas à redução 

de emissões de gases de carbono e contribuir com o conhecimento do que vem sendo feito pelas 

empresas atuantes no Brasil, o trabalho foi estruturado em três etapas. Após a revisão da 

literatura dedicada ao tema, analisa-se empresas por setores e indústrias e os documentos 
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corporativos de cada empresa, trazendo exatamente quais metas estão sendo trabalhadas e suas 

implicações para as estratégias de redução de carbono. Em segundo lugar, discute-se quais 

estratégias são preferidas pelas empresas, especialmente quando escolhem entre alternativas de  

reduzir ou compensar emissões. E por último apresenta-se quais metas e em quais prazos elas 

desejam alcançar esses objetivos. 

 

CAPÍTULO 1. Fundamentação teórica 

 

Neste capítulo são apresentados os temas centrais para a compreensão da hipótese 

central e objetivos deste trabalho. Dividido em quatro partes, a primeira procura abordar, de 

maneira objetiva, a problemática acerca das mudanças climáticas, como estes fatores afetam as 

empresas que atuam no Brasil e como pensar e agir de maneira diferente. A segunda parte 

aborda o mercado de carbono, quais as formas que se vem trabalhando nos principais mercados 

do mundo? Na terceira parte será discutido quais práticas vêm sendo tomadas pelas empresas 

ao redor do mundo para reduzir suas emissões. E a última parte explicarei quais atitudes as 

empresas brasileiras devem tomar para se anteciparem a este problema climático. 

 

1.1 Mudanças climáticas 

 

Mudanças climáticas vêm acontecendo há décadas e cada vez mais existe uma 

preocupação global em volta deste tema. Sabe-se que desde a Revolução Industrial até hoje 

houve um crescimento de 30% na concentração de CO2 na atmosfera e que a média de 

temperatura do planeta aumentou entre 0,3 e 0,6 ºC no Século XX (ANDRADE, 2008). 

Além disso, à medida que a população global se encaminha para cerca de 9 bilhões em 

2050, é provável que haja um aumento da pressão sobre os recursos naturais que fornecem 

energia e alimentos. Investimentos globais de US $38 trilhões em infraestrutura de 

fornecimento de energia são necessários entre 2011 e 2035 (KOSSOY, 2012). Esses 

investimentos são principalmente por conta de dois motivos: o primeiro devido aos problemas 

que o efeito climático pode causar em algumas matrizes energéticas, como hidrelétricas 

causando a seca de rios, assim é necessário pensar em fontes alternativas de energia; o segundo 

é justamente para substituir fontes de energia poluidoras do meio ambiente, como termelétricas 

e outras fontes ligadas a combustíveis fósseis. 

Sabemos que nações industrializadas historicamente emitem mais gases de efeito estufa 

do que nações subdesenvolvidas. O Protocolo de Kyoto serviu como um marco de consciência 
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ambiental. Ele contém o comprometimento dos países industrializados e dos países cujas 

economias estão em transição, com metas de redução de emissões de GEE. A lógica do 

Protocolo é, de forma simplificada, limitar permanentemente as emissões de GEE. Assim, para 

o primeiro período de compromisso, 2008 a 2012, foram estabelecidos os limites mínimos de 

redução de emissões num valor 5,5% abaixo dos níveis de 1990 (ANDRADE, 2008).  

Segundo (TUFFANI, 2015), o acordo fracassou em reduzir as emissões mundiais de 

gases-estufa, que cresceram 16,2% de 2005 a 2012. O pacto internacional, porém, não foi de 

todo inócuo e teve certo sucesso em conscientizar a sociedade e implantar projetos ambientais, 

tecnológicos e de desenvolvimento econômico para prevenir o agravamento do aquecimento 

global. Essa piora no quadro ambiental afetou não só as empresas brasileiras, mas do mundo 

todo. Vejamos os setores mais afetados: 

 

Figura 1 - Exposição de setores ao riscos climáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  MSCI All Country World Index by sector as of Sep 2021 and Four Twenty Seven 

 

Abaixo listamos os impactos em alguns setores específicos do gráfico acima.  

 



14 
 

• Tecnologia da Informação (Information Technology): O setor de tecnologia depende de 

cadeias de valor complexas que podem ser interrompidas por eventos meteorológicos 

extremos. Eles também costumam produzir produtos de alto valor agregado e sensíveis 

à água usando máquinas caras que podem incorrer em danos em caso de eventos 

extremos no local. 

• Cuidados de saúde (Health Care): Eventos climáticos extremos mais frequentes e/ou 

intensos afetariam a saúde da população. Esses eventos podem exacerbar condições 

médicas subjacentes, aumentar o estresse e levar a efeitos adversos para a saúde mental.  

• Energia e serviços públicos (Energy and Utilities): As usinas de energia nuclear contam 

com um suprimento constante de água para resfriamento e as operações são projetadas 

para serem interrompidas quando a disponibilidade de água diminui ou aumenta a 

temperatura da água. Reduzindo a disponibilidade de água também afeta a produção e 

o refino de petróleo, gás natural e biocombustíveis.  

• Imóveis (Real Estate): Embora tempestades, inundações e erosão sempre tenham sido 

perigosas, com aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos agora ameaçam 

cerca de US $1 trilhão em riqueza nacional mantida em propriedades costeiras. 

(KRANESHARES, 2020, p. 5, tradução própria) 

 

Sabendo dos riscos listados acima, hoje as empresas buscam cada vez mais negócios 

duradouros e para isso entende-se que a gestão sustentável é uma via promissora. Gati (apud 

STEAD e STEAD, 1996) cita o termo "ecoestratégia" para se referir à conjugação do meio 

ambiente com o meio social, cultural e econômico. Um exemplo está no lançamento do Toyota 

Prius, uma versão híbrida (elétrico e gasolina) que foi o primeiro a trazer vantagem competitiva 

e benefícios ao meio-ambiente (PORTER e KRAMER, 2006). 

Estratégias em um contexto de negócios geralmente atentam-se à definição de metas 

corporativas de longo prazo, ao desenvolvimento de atividades e à alocação de recursos que 

permitirão à empresa atingir esses objetivos (CADEZ, 2016). 

 

1.2 Mercado de carbono 

 

De acordo com Cadez (2016, p. 03), as empresas trabalham para mitigação dos efeitos 

climáticos e dividem em três prioridades estratégicas: Internal carbon reduction (redução 

interna de carbono); External carbon reduction (redução externa de carbono) e Carbon 



15 
 

compensation (compensação de carbono). Para a primeira há diversas maneiras, como troca de 

combustível fóssil, troca da fonte de energia e novas aplicações de armazenar o carbono. Para 

a segunda estratégia, a empresa pode adotar o uso de materiais reciclados, mudanças no produto 

e/ou mudanças no mix de produtos, eficiência energética geral, etc. Já a terceira estratégia passa 

por compensação via mercado regulado ou voluntário. 

Começando pela terceira forma de mitigação, mercado de carbono. Em 2005 surgiram 

as primeiras compras e vendas de créditos de carbono, que se iniciaram no mercado regulado 

europeu. Isso visava a ajudar as empresas a manterem sua produção e ao mesmo tempo cumprir 

suas metas de redução, comprando de empresas que produziam menos GEE do que sua meta.  

O mercado de créditos de carbono é um mecanismo utilizado pelas empresas para anular 

as emissões que elas próprias emitem. Logo, é importante entender como precifica-se esses 

créditos no mercado regulado e voluntário. O preço interno do carbono pode ser identificado 

como uma fonte de custos, se visto apenas como um risco adicional. Entretanto, uma gestão 

estratégica das emissões da empresa pode transformar este risco em vantagens comparativas. 

Nesse sentido, a precificação interna pode auxiliar a empresa a identificar e valorar tais 

oportunidades EAESP (2016, p8). 

O mercado regulado europeu (EU ETS) foi implementado de uma forma altamente 

descentralizada, como poderia ser esperado de um sistema multinacional. Os principais 

participantes no processo de atribuição foram a Comissão Europeia, os membros dos governos 

estaduais, e as empresas industriais que deveriam ser incluídas no esquema e seriam os 

principais destinatários das licenças. (ELLERMAN, 2020, tradução própria) 

Para auxiliar as empresas, a Comissão Europeia assumiu um papel adicional importante 

como educadora sobre o comércio de emissões e facilitador das decisões dos Estados membros. 

Esta função foi exercida através do Green Paper on GHG Emissions Trading (European 

Commission 2000). Esta comunicação forneceu a primeira discussão detalhada sobre a 

possibilidade de estabelecer um sistema comunitário de negociação de licenças de carbono, 

explicou como tal sistema poderia operar e, assim, lançou o debate na Europa sobre a adequação 

de tal esquema. (ELLERMAN, 2020, tradução própria). 

É claro que se um dia existir um mercado regulado no Brasil há necessidade do Estado 

de atuar como educador e facilitador do processo de compensação, auxiliando as empresas e 

garantindo o estoque necessário de certificados para que possam ser usados. 

No caso da União Europeia houveram problemas em relação aos dados com poucos 

modelos de previsão de emissões específicos do setor. Consequentemente, a alocação muitas 

vezes teve que esperar por melhorias na modelagem, que dependiam, por sua vez, da 
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disponibilidade de dados apropriados. Esses problemas foram superados, mas no final, os 

modelos utilizados não foram completamente validados como era de ser esperado. 

(ELLERMAN, 2020, tradução própria) 

Além da União Europeia, as mudanças climáticas vem ocorrendo devido a matriz 

enérgica das duas maiores potências mundiais: China e Estado Unidos, no primeiro cerca de 

70% de sua matriz energética vem de combustíveis fósseis, já o segundo cerca de 59%. Por 

isso, neste dois países já existe uma preocupação quanto às reduções de gases de efeito estufa 

na atmosfera. 

Os Estados Unidos projetam que 45% de toda a energia consumida no país seja de fonte 

solar até 2050, segundo um relatório divulgado pelo governo de Joe Biden. A China pretende 

transformar sua matriz de geração de energia de aproximadamente 70% dos combustíveis 

fósseis hoje para 90% de fontes renováveis em 2050, conforme mostra o gráfico abaixo da 

Bloomberg Energia.fósseis hoje para 90% de fontes renováveis em 2050, conforme mostra o 

gráfico abaixo da Bloomberg Energia. 

 

Figura 2 - Matriz energética chinesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Agência France-Presse (2021), para atingir esse objetivo, o governo 

chinês pode gerar o maior mercado de carbono do mundo, também com o sistema de imposição 

de preço às emissões de carbono. Este mercado foi criado em 2021, e vai cobrir primeiramente 

apenas o setor elétrico, cobrindo 30% das emissões de toda a China. Ele permitirá que as 
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autoridades provinciais estabeleçam cotas para usinas termelétricas pela primeira vez e para 

que as empresas compram direitos de poluição de terceiras com menor pegada de carbono. 

Já falamos sobre o mercado de carbono europeu, sobre as metas de redução do governo 

Biden e dos objetivos chineses. Por último mas não menos importante vem o segundo maior 

mercado de carbono do mundo, o Cap and Trade da Califórnia, Estados Unidos. 

O sistema de Cap and Trade na Califórnia é bem parecido com a forma usada no 

mercado europeu. Os governos emitem um número finito de licenças para emissões, assim 

impondo um limite na quantidade de CO2 liberado pelas indústrias. Essas licenças são leiloadas 

ou distribuídas pelos governos. As empresas também são livres para vender licenças excedentes 

de que não precisam, permitindo forças de mercado para distribuir e precificar as mesmas. 

(LAZO, 2014) 

Na prática esse mercado funciona da seguinte forma: As maiores empresas do estado, 

definidas como aquelas que emitem mais de 25.000 toneladas de dióxido de carbono por ano, 

têm que obter licenças do governo estadual para essas emissões. Todos os setores são cobertos, 

incluindo refinarias, alimentos, fabricantes e utilitários. O estado distribui a maioria dessas 

licenças gratuitamente e tem desenvolvido um sistema de leilão para distribuir o resto. Desde 

novembro de 2012, ocorreram oito leilões trimestrais; a mais tardar, em agosto,as empresas 

pagaram US $11,50 a tonelada pelas licenças. Para garantir que o preço dessas licenças não 

entrem em colapso, o estado estabelece um preço mínimo. O dinheiro arrecadado pelo Estado 

vai para seu Greenhouse Gas Reduction Fund (fundo de redução de gases de efeito estufa) ,que, 

entre outros objetivos, apoia projetos de redução da poluição. (LAZO, 2014) 

 

1.3 Práticas de redução ao redor do mundo 

 

De acordo com Cadez (2016, p. 03), as empresas trabalham para mitigação dos efeitos 

climáticos e dividem em três prioridades estratégicas: Internal carbon reduction (redução 

interna de carbono); External carbon reduction (redução externa de carbono) e Carbon 

compensation (compensação de carbono). Para a primeira há diversas maneiras, como troca de 

combustível fóssil, troca da fonte de energia e novas aplicações de armazenar o carbono. Para 

a segunda estratégia, a empresa pode adotar o uso de materiais reciclados, mudanças no produto 

e/ou mudanças no mix de produtos, eficiência energética geral, etc. Já a terceira estratégia passa 

por compensação via mercado regulado ou voluntário. 

Relatórios de sustentabilidade das empresas estão sendo muito procurados nos últimos 

anos, ao mesmo tempo que fornecem uma riquíssima fonte de informação, também ajudam a 
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empresa a passar uma visão corporativamente correta. Dickinson (2008) concluiu que empresas 

usam os relatórios de sustentabilidade de uma "forma tendenciosa", usando seu próprio critério 

para decidir o que relatar e quanto relatar sobre cada iniciativa. 

Olhando alguns relatórios vemos muito além de metas de redução de carbono. Dentro 

dos relatórios há citações aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nele estão 

contempladas medidas ESG (termo usado para falar sobre compromissos ambientais, sociais e 

de governança). Tal como 5º ODS - Igualdade de gênero; 3º ODS - Saúde e bem-estar; 13º ODS 

- Ação contra a mudança global do clima. No próximo capítulo falaremos em detalhes sobre 

algum deles. 

O ESG também será comentado neste trabalho, ele pode ser usado para dizer quanto um 

negócio busca formas de minimizar seus impactos no meio ambiente, construir um mundo mais 

justo e responsável para as pessoas em seu entorno e manter os melhores processos de 

administração. Além disso, hoje empresas no mundo todo podem emitir um Sustainability 

Linked Bond, que é um título atrelado a indicadores-chaves de desempenho alinhados com suas 

estratégias de sustentabilidade. Ele permite que o emissor estabeleça metas de sustentabilidade 

mais gerais e abrangentes, em vez de estar vinculado ao financiamento de projetos específicos, 

como usinas de energia solar ou edifícios verdes. Empresas que utilizam esse instrumento 

também são melhores vistas, ganhando “ratings” de classificação de risco mais satisfatórios 

para concessão de crédito no exterior. 

PANDIT (2018) realizou um estudo realizado com 100 empresas do índice S&P 500 

(abreviação de Standard & Poor's 500, trata-se de um índice composto por quinhentos ativos 

cotados nas bolsas de NYSE ou NASDAQ, levando em consideração as 100 maiores empresas 

do índice) e encontrou em seus respectivos relatórios de sustentabilidade: (84/100 empresas) 

falando de gestão ambiental, (74/100) dizendo sobre retribuição do seu impacto ao clima para 

a comunidade, (70/100) sobre práticas internas com seus funcionários, (68/100) sobre 

governança e ética e (66/100) sobre sustentabilidade em sua cadeia de suprimentos. Além da 

discussão sobre as emissões de gases de efeito estufa, as divulgações ambientais 

frequentemente incluíam tópicos como conservação de recursos, eficiência energética, uso de 

fontes de energia renováveis e gestão de resíduos, bem como esforços de reciclagem. Embora 

várias empresas parecessem fazer um esforço sincero para minimizar sua pegada ambiental ao 

mesmo tempo que contribui com recursos para conservar e renovar recursos, para algumas 

empresas o relatório ambiental parecia ser mais uma questão de "acompanhar os colegas", sem 

divulgar detalhes sobre as práticas que vêm tomando. 
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Baral (2017) analisou algumas empresas do S&P 500 e notou que a maior parte das 

empresas relataram que estão apoiando a comunidade em torno dela por meio de doações 

filantrópicas, recursos financeiros, programas de enriquecimento comunitário e investimentos 

no cuidado das pessoas e da cultura.  

Quando falamos em geração de sustentabilidade não podemos nos prender somente a 

práticas diretas de redução de gases, como troca de energia poluente por energia renovável. 

Também devemos citar a regeneração natural, que são projetos que sequestram Gases de Efeito 

Estufa (GEE) da atmosfera a partir do reflorestamento com espécies nativas em áreas já 

desmatadas. Além disso, tais projetos também ajudam na reconstituição da biodiversidade local, 

aumentando as áreas verdes e criando corredores ecológicos, bem como colaboram para a 

manutenção dos recursos hídricos, e geram empregos à comunidade local em atividades de 

monitoramento e manejo sustentável de recursos não madeireiros (MOSS.EARTH, 2021). 

Essas comunidades locais são essenciais para a biodiversidade, atuando como protagonistas no 

patrulhamento e preservação. 

 

1.4 Empresas brasileiras 

 

Ainda que no Brasil o mercado de carbono regulado não exista, ainda existem formas 

de se precificar emissões de carbono, Braskem, CEMIG, CPFL, CSN, Duratex, Energias de 

Grupo Carrefour, Itaú Unibanco, Natura, dentre outras empresas ajudaram em questionários 

para entender e poder calcular um preço para suas emissões. 

É importante entender os objetivos que fazem essas empresas precificarem internamente 

um preço de carbono por cada tonelada de GEE (casos de efeito estufa) jogados na atmosfera 

(R$/tCO2e): Auxiliar a empresa em avaliações sobre riscos e oportunidades associados a um 

cenário de precificação mandatória no futuro; Subsidiar estratégias (voluntárias) de mitigação 

de emissões da empresa, para melhor compreensão dos custos atrelados a tal estratégia; Auxiliar 

a empresa a identificar e mensurar suas externalidades socioambientais, o que por sua vez pode 

contribuir para escolhas por projetos e investimentos menos impactantes.  EAESP (2016, p12). 

Sabendo os objetivos acima, parte-se para os objetivos específicos, onde a empresa deve 

detalhar suas escolhas. EAESP (2016, p16) afirmam que a empresa terá uma boa noção sobre 

aquilo que se pretende alcançar por meio da precificação interna de carbono. A empresa 

escolherá a abordagem que pretende seguir para alcançar seus objetivos. A abordagem definirá 

o modo como a empresa utilizará a precificação de carbono internamente. Assim, a abordagem 

pode ser vista como o modus operandi da empresa no que concerne à precificação interna. As 
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Diretrizes detalham os três tipos de abordagens: (1) preço sombra, (2) preço implícito e (3) taxa 

ou mercado interno. Por último, o passo 4 é definir o método que utilizará para fixação do preço 

interno para o carbono, para assim chegar a um valor em reais por tonelada de CO2 equivalente 

(R$/tCO2e). Conforme tratado nas Diretrizes, a empresa poderá fazer uso de informações 

advindas de fontes secundárias, ou ainda optar por desenvolver estudo próprio. 

Porém como percebemos, apesar de haver um manual ou índice a ser seguido, ainda não 

há padronização sobre o tema, cada empresa chega a suas conclusões sozinhas. A localização 

do relatório de sustentabilidade nos sites das empresas não apresenta um padrão regular, 

aparecendo vinculadas a homes (páginas iniciais), informações corporativas, responsabilidade 

socioambiental, governança corporativa, resultados da empresa, relações com investidores ou 

ainda ao meio ambiente (RIBEIRO, 2014). 

O artigo “Are Corporate Carbon Management Practices Reducing Corporate Carbon 

Emissions?” fala que não há estudo empírico em grande escala do impacto dos CMPs (carbon 

management practices), ou práticas governamentais de gestão de carbono, nas emissões de GEE 

(gases de efeito estufa) em grandes corporações. Um dos motivos é a dificuldade de gerar e 

obter dados quantitativos estruturados sobre os próprios CMPs, visto que existem poucos 

requisitos obrigatórios para as empresas medirem ou relatarem suas emissões de GEE ou 

práticas de gestão de uma forma que seja consistente entre empresas e países (BARAN DODA, 

2015). 

Mas, inegavelmente as empresas estão reunindo seus esforços para redefinir suas 

estratégias, visão e missão em busca de objetivos mais atrelados às necessidades do planeta 

como de sua visão competitiva no mercado. Para isso, utiliza-se metodologias como as citadas 

acima, relatórios e indicadores que trazem credibilidade a seus sistemas de produção, 

redirecionamento de seus processos de inovação, além de reorganizarem a gestão de seus 

negócios (GATI, 2015). 

A competitividade é bastante abordada porque a globalização dos mercados acirrou o 

processo de competitividade e pressionou a execução das estratégias. O que resultou daí é fruto 

de decisões tomadas pela empresa levando em consideração o ambiente em que está inserido, 

o desempenho dos concorrentes, a análise interna das competências organizacionais e seus 

projetos futuros (GATI, 2015). 

As boas práticas da Governança Corporativa buscam otimizar a performance, a criação 

de valor e a continuidade das corporações, mediante um processo de gestão equilibrado, 

“promovendo a ação dos administradores, de acordo com os interesses dos acionistas” Ribeiro 

(apud LOPES, 2003, p. 93). 
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Nota-se que as empresas estão preocupadas com boas práticas ambientais, isso deve-se 

ao fato dos investidores também começarem a olhar para esses indicadores sustentáveis. 

Atrelado a isso, algumas bolsas de valores espalhadas pelo mundo criaram índices que 

medissem a sustentabilidade de uma empresa. Aqui no Brasil a Bovespa criou o índice ISE em 

2005 para auxiliar os administradores a medir e informar a performance da gestão da 

sustentabilidade (RIBEIRO, 2014). 

O comportamento das empresas frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas 

apresenta seis grupos com características distintas: planejadores cautelosos; compensadores 

emergentes; compensadores globais; exploradores verticais; exploradores horizontais e os 

comerciantes de emissão. O tipo de perfil desenvolvido pelas empresas é, de certa forma, 

influenciado pelo setor em que atuam. Por exemplo, na indústria de petróleo, as diligências 

estão concentradas para o desenvolvimento de novas tecnologias, e, nas automobilísticas, as 

iniciativas estão voltadas para a geração de fontes de energia, priorizando o hidrogênio, as 

energias renováveis ou a manutenção do gás natural. Já no segmento financeiro, os bancos e as 

seguradoras estão priorizando as capacidades organizacionais, as facilidades para 

financiamento de comércio de carbono, desenvolvimento de tecnologias mais limpas e  projetos 

de compensação de carbono Farias (apud KOLK e PINKSE, 2009). 

 

CAPÍTULO 2. Análise de empresas 

 

Para este capítulo trago empresas que compõem o índice ICO2, formulado pela Bolsa 

de São Paulo, ou B3. ICO2 ou Índice de Carbono Eficiente, criado em 2010, desde o início, 

teve como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no 

Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência 

de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo 

carbono. 

De 2010 a 2019, eram convidadas para participar do processo, as companhias 

integrantes do IBrX 50. A partir de 2020, em um processo de revisão da metodologia, 

considerando tendências e movimentos mundiais na temática, a B3 convidou as companhias do 

IBrX 1001, para composição das carteiras a partir de 2021. 

 
1 O objetivo do IBrX 100 é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos 100 ativos de maior 

negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. 
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O índice muda a cada quadrimestre, embora tenhamos o mais atual de setembro a 

dezembro de 2021, a B3 já disponibilizou uma versão prévia do índice para janeiro a abril de 

2022, e foi justamente as empresas que compõem essa prévia que usei para estudo. 

As empresas participantes do índice devem atender a três requisitos: Pertencer à carteira 

do IBrX 100; Ter aderido formalmente à iniciativa do ICO2; Reportar dados de seu inventário 

anual de GEE conforme o nível de abrangência e prazo definidos pela B3 (B3, 2020). 

Das 64 empresas considerei apenas 60, isso porque Bradesco, Banco Inter, Eletrobras e 

Petrobras se repetiram, pois, elas têm mais de um código de negociação na bolsa, então eu 

trouxe elas, no entanto, apenas o código com maior volume de negociações no último mês. 

Das 60 empresas analisei 61,6% delas, ou seja, 37 empresas, sendo que 100% dos 

setores econômicos vão ser analisados e 100% das indústrias (ou subsetores) também serão 

analisados. Exclui-se aqui apenas o setor categorizado como “Outros” (4 empresas foram 

enquadradas nele). Essas empresas analisadas representam 83,54% do índice, isso porque o 

índice da maior participação para algumas do que para outras conforme as regras pré-

estabelecidas pela B3. 

 

2.1 Setor Financeiro 

 

2.1.1 Banco Inter 

 

Começando esse estudo pelo setor financeiro, analisarei em primeiro lugar o Banco 

Inter, o único banco 100% digital do índice ICO2 e que traz uma participação de 2,54%. A 

primeira palavra do relatório é ecoeficiência, isso significa que o modelo de negócio é baseado 

em sistemas digitais, não só na disponibilização de serviços e produtos, mas também em sua 

operação, o que resulta em um impacto ambiental direto significativamente menor em relação 

aos bancos tradicionais. Não existem agências físicas, o que diminui o uso de papel e o 

combustível que seus clientes e funcionários usariam para se deslocar até ela, além disso, seus 

serviços estão em nuvem (Amazon AWS), o que reduz consideravelmente a energia gasta em 

polos tecnológicos. O serviço em nuvem da Amazon também conta com 50% de sua energia 

vinda de fontes renováveis. 

Trazendo alguns números, o Banco Inter emite 86% menos CO2 do que bancos 

tradicionais com base em dados de 2019, divulgados em 2020. Isso significa uma emissão de 

339,6 toneladas por cada milhão de clientes, enquanto bancos tradicionais emitem 2420 

toneladas para cada milhão de clientes. 
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No consumo de água, papel e energia o Banco Inter se destaca dos demais concorrentes 

tradicionais emitindo 1,8 mil metros cúbicos por milhão de clientes, 20 toneladas de papel por 

milhão de clientes e 0,3 GWh de energia por milhão de clientes, esse último número é 97% 

menor do que o emitido por bancos tradicionais. Destacando um pouco mais o que o banco 

chama Inter Energia, em Minas Gerais existe uma sede chamada Fazenda Solar Alisol, nela o 

banco fornece para alguns clientes a opção de contratarem a energia solar, o que proporciona 

um ganho financeiro aos clientes e também um efeito sustentável bem maior. 

O Banco Inter possui uma sede sustentável inclusive ganhando certificação pelo 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sendo uma certificação dada para 

edifícios considerados sustentáveis pela organização internacional United States Green 

Building Council (USGBC). Como há colaboradores em outros estados, o banco adotou o 

modelo de alocá-los em coworking, assim evitando a manutenção de estruturas para poucos 

colaboradores. 

Em relação às emissões de carbono, o banco tem sério compromisso com o inventário 

das emissões que ele emite, adotando em 2019 o GHS Protocol, sendo uma ferramenta 

internacional que auxilia na mensuração e gerenciamento de emissões atmosféricas de empresas 

e governos. Com o início da mensuração de suas emissões atmosféricas, o banco também inicia 

a estratégia de compensação de carbono, em 2020 foi emitido 20% a menos de CO2 na 

atmosfera, comparado a 2019. O banco compensou as emissões com 3 projetos relacionados 

com Energia Renovável: Geração de Energia Renovável em um Complexo Eólico; Geração de 

Energia Renovável em Pequenas Centrais Hidrelétricas e Redução de Emissões e Geração de 

Energia Renovável em Aterro Sanitário. Não há informações sobre se tornar carbono neutro no 

relatório de 2020. 

 

2.1.2 Bradesco 

 

Com 9% de participação no índice ICO2, o Bradesco é o banco mais antigo dentre os 

principais bancos do país - embora o Santander tenha uma história mais antiga, chegou no Brasil 

bem depois da fundação do Bradesco e também do Itaú. O Bradesco conta com um Comitê de 

Sustentabilidade e Diversidade, as principais decisões e o acompanhamento da estratégia são 

conduzidos por ele. 

Falando de compromissos climáticos, o banco conta com 100% de energia renovável 

em todas suas operações, inclusive foi uma das primeiras instituições financeiras do mundo a 

completar a transição da sua fonte de energia. O banco já neutraliza 100% das emissões de 
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gases do efeito estufa geradas pelas suas próprias operações, ele também foi o primeiro banco 

brasileiro à Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) e a mensurar e publicar as 

emissões geradas por sua carteira de crédito pessoa jurídica. Em outro índice, agora no Índice 

de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI), no ciclo 2020/2021 do DJSI, o Bradesco se destacou 

como o melhor banco entre os pares brasileiros, ocupando a quinta posição entre os mais de 

250 bancos avaliados globalmente. 

Ainda neste tópico de carbono, o Bradesco, em parceria com a Ambipar, anunciou no 

final de 2021 que permitirá com que seus clientes meçam e possam compensar suas emissões 

de carbono direto em seu aplicativo, assim, por meio da parceria o Bradesco destacou que o 

projeto pretende “contribuir para conscientização e o engajamento da sociedade em medidas 

efetivas contra o aquecimento global.” 

Em seu relatório de sustentabilidade o banco também cita a palavra Ecoeficiência, sua 

sede também é tida como sustentável, dentre os mais diversos exemplos cito o mais recente, o 

novo reservatório de água potável da Cidade de Deus. Nesse projeto, houve a instalação de 

sistema moderno e automatizado, e aumentou-se a segurança hídrica do complexo, eliminando 

desperdícios por vazamentos.  

No Brasil há inúmeros locais com difícil acesso, a Amazônia é um deles. Por meio do 

Bradesco Expresso e dos PAs, a embarcação que o banco denomina Voyager V, uma agência 

flutuante, está na Amazônia desde 2009 e percorre 1.600 km no rio Solimões entre as regiões 

de Manaus e Tabatinga, no Estado do Amazonas. Em 15 dias (ida e volta), atende a 11 

municípios e 50 comunidades, uma população de 250 mil pessoas, em sua maioria indígenas 

que anteriormente não tinham acesso a serviços financeiros.  

Em sua gestão de energia, o Bradesco teve uma diminuição de seu consumo de energia 

elétrica bem modesta, de 18% entre 2017 e 2020. Contudo, esse cenário o banco vem tentando 

mudar, de 2019 para 2020 a geração de energia elétrica vinda de painéis solares disparou mais 

de 50.000%. Sua frota de carros e veículos aéreos também diminuiu comparado a 2019. Os 

resíduos enviados para aterros sanitários diminuíram 59% de 2017 para 2020. Em 2020, sua 

emissão total de gases de efeito estufa foi de 13.634 toneladas, aumento de 32% comparado a 

2019. Como já dito, o banco compensa 100% dessas emissões, no entanto, ainda não conseguiu 

alternativas para diminuir as emissões, que no ponto de vista ambiental é mais importante do 

que meramente compensar. 

Do ponto de vista de produtos financeiros, o Bradesco, em dezembro de 2020, captou 

R$ 1,2 bilhão por meio do primeiro título de dívida atrelado a critérios de sustentabilidade: a 

Letra Financeira Climática do Bradesco. Os recursos serão utilizados para financiar ou 
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refinanciar projetos e ativos nos setores de energia renovável, eficiência energética e 

operacional, transporte limpo e construções sustentáveis. 

 

2.1.3 Itaú 

 

Partindo agora para o Itaú, banco que detém quase 8% do índice ICO2, também tem um 

Conselho de administração que orienta, acompanha e aprova a estratégia e a política de 

sustentabilidade. O Itaú também participa do Plano Amazônia, este que traz medidas para 

preservar a região, sua população e economia. Na indústria frigorífica e desmatamento visa o 

desmatamento zero no setor de carnes, reforçando diligências internas. O plano também atrairá 

investimentos que promovam parcerias e desenvolvimento de tecnologias que impulsionem a 

bioeconomia.  

Entre 2013 e 2020 o Itaú reduziu em 27% seu consumo de energia elétrica, até o final 

de 2021, 96% da energia para os prédios administrativos serão de fontes renováveis. Entre 2018 

e 2021 a redução de gases de efeito estufa teve uma diminuição bem modesta, de 4%. Dentre 

os principais destaques, nota-se que a redução no consumo de água foi bastante significativa, 

de 62% entre 2013 a 2020. Há 5 o banco faz parte do Programa CDP Supply Chain, cuja 

iniciativa visa discutir o tema de mudanças climáticas na sua cadeia de fornecimento. No último 

ano, 93% dos fornecedores convidados participaram do programa. 

O Itaú compensou 100% de suas emissões relativas ao ano de 2019. A compensação se 

deu por meio do Programa Compromisso com o Clima, sendo uma plataforma que liga projetos 

socioambientais a empresas e organizações que desejam compensar suas emissões de carbono. 

O banco pagou 16 reais por cada tonelada de carbono emitida, preço bem distante do valor 

negociado no mercado regulado europeu, que no primeiro dia de negociação de 2020, estava 

102 reais. 

Vale ainda destacar que a pandemia influenciou positivamente na redução do consumo 

de água em aproximadamente 50% nos prédios administrativos e de agências. 

Excepcionalmente, no ano de 2020 houve uma diminuição na produção absoluta de água de 

reúso, provocada pela baixa ocupação dos prédios. Para contribuir com a redução, as linhas de 

atuação na gestão hídrica são: redução do consumo de água, diversificação das fontes de 

abastecimento e processos de reúso. O banco concluiu em 2019 a instalação de novos painéis 

fotovoltaicos na sede administrativa e manteve a estratégia de geração distribuída de energia 

por usinas fotovoltaicas para o abastecimento de parte do parque de agências. 
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2.1.4 Banco do Brasil 

 

Partindo agora para o único banco estatal do índice, o Banco do Brasil também tem um 

inventário de suas emissões, e em 2020 recebeu o selo ouro, pelo inventário de emissões de 

gases do efeito estufa. Em 2021, foi criado o Comitê Executivo de Sustentabilidade (Cesus), 

subordinado ao CD e composto por Vice-Presidentes e Diretores e tem, dentre outros objetivos, 

decidir sobre o Plano de Sustentabilidade do Banco, orientar a implementação de iniciativas de 

sustentabilidade com potencial impacto nos negócios, definir diretrizes para o tema, além de 

conferir uma visão multidisciplinar às tomadas de decisão. 

Em 2020 o banco registrou um saldo de 244,7 bilhões de reais em sua carteira de 

negócios sustentáveis, sendo que mais da metade foram em projetos sociais do governo, Fies, 

Minha Casa Minha Vida, dentre outros. Até 2024 o banco terá 90% de sua energia vindo de 

fontes renováveis, o objetivo será alcançado através de geração distribuída remota, com 22% e 

pelo livre mercado, com 68%. Em março de 2020 foi inaugurada a primeira usina solar, 

reforçando o compromisso do banco com essa meta. Em relação ao consumo de água não há 

nenhum grande objetivo, no relatório apenas é dito que “destacam-se as vistorias nas instalações 

hidráulicas, para detecção das causas do consumo elevado.”. Para o consumo de papel, o banco 

digitalizará seus processos e tem como meta zerar a impressão de documentos até 2025. 

O Banco do Brasil é um dos fundadores da iniciativa Empresas pelo Clima (EPC) e do 

Programa Brasileiro GHG Protocol, ambos destinados à reflexão e à proposição de ações de 

combate às mudanças climáticas. Dois reais abaixo da precificação do Itaú, o Banco do Brasil 

adotou o valor de 18 reais por cada tonelada de carbono emitido na atmosfera. O banco cita que 

faz a compensação dessas emissões, mas não ficou claro se compensa 100% das emissões, 

assim se tornando neutro em carbono, ou se compensa apenas parte delas. 

O banco conquistou em 2 de suas sedes o certificado ambiental de edifícios, ISO 14001, 

que tem como objetivo principal especificar os requisitos para a implementação de um sistema 

de gestão ambiental possibilitando que todas as organizações, independentemente do seu porte, 

desenvolvam práticas sustentáveis em seus negócios: produtos e serviços. Para controlar o que 

o banco gera de resíduos, utilizam aplicativo interno para reaproveitamento de bens ociosos, 

com interface amigável e funcionalidades que incentivam a reutilização de bens com 

procedimentos claros sobre o processo. Em 2020, 19.401 bens foram reutilizados. Até onde 

temos conhecimento, é o único banco que introduziu essa prática.. 

 

2.1.5 BGT Pactual 
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Falando agora de um banco que vem crescendo muito nos últimos anos, o BTG Pactual 

aderiu ao pacto global da ONU, com base em 6 princípios que buscam integrar o ESG a tomada 

de investimentos. Também aderiu ao CDP (Carbon Disclosure Project), que, como já 

comentamos ao longo do trabalho, é uma plataforma internacional com informações sobre a 

estratégia climática das maiores companhias globais; aos investidores pelo clima, que é uma 

iniciativa para que organizações reportem seus riscos climáticos;  ao Global Impact Investment 

Network (GIIN), projeto dedicado a aumentar o alcance e a eficiência dos investimentos de 

impacto; e à Coalizão Clima, Floresta e Agricultura, dentre outros.  

Em 2020, de modo a fomentar o mercado local e internacional, o BTG distribuiu as 

primeiras debêntures sustentáveis e de transição do Brasil. Ao longo deste mesmo ano, as 

emissões em finanças sustentáveis realizadas totalizaram R$ 6,46 bilhões. Mais de 60% das 

operações administrativas do banco estão em edifícios com certificações ambientais. O prédio 

onde está localizada a sede do BTG Pactual, em São Paulo, recebeu, em 2019, a certificação 

LEED Platinum EB O&M V4, que é uma certificação para construções sustentáveis, concebida 

e concedida pela organização não governamental United States Green Building Council, com o 

intuito de promover e estimular práticas de construções sustentáveis, satisfazendo critérios para 

uma construção verde. 

O banco não emitiu nenhum gráfico, como os demais acima, sobre energia, água, 

resíduos, etc., no entanto, em seu relatório diz que utiliza fontes de energia renováveis, como 

energia solar em seus escritórios, por ser um banco sem agência gera economia em materiais 

(papel e toner) e de energia elétrica. Isso faz com que ocorra uma redução das emissões de GEE. 

Contudo, o banco compensou 100% das emissões globais de carbono em 2019 e 2020 (Escopos 

1, 2 e 3). O que mais observei nos outros relatórios foi a compensação do escopo 1 e 2, logo o 

banco se destaca por também compensar do escopo 3, inclusive se tornou o primeiro banco 

brasileiro a calcular as emissões dos agentes autônomos e a compensá-las. 

Complementando o trabalho ESG do banco, há a aplicação de ferramentas para 

identificar a sensibilidade de sua carteira de crédito a setores de alta exposição ao risco 

climático; compreender como fundos de seu portfólio de investimentos estão expostos a setores 

intensivos em carbono e como poderiam sofrer perdas em um cenário de transição e por fim 

realizar simulações de pegada de carbono dos fundos de investimentos para avaliar o impacto 

de uma eventual taxação de carbono nas receitas das companhias investidas. 

 

2.1.6 Banco Santander 
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Falando agora do Santander, o último banco dessa lista, em 2020 viabilizou 27 bilhões 

de reais em negócios ESG distribuídos em Green Bonds, energias renováveis e saneamento, 

com isso apoiou os clientes a serem mais sustentáveis, inclusive atuando em financiamentos 

com redução de juros atrelados a metas socioambientais. Junto ao Itaú e Bradesco, apoiou o 

desenvolvimento sustentável na Amazônia. Em 2017 anunciaram o compromisso com a Task 

Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD), criada para tratar da disponibilidade e 

qualidade de informações financeiras relacionadas às mudanças climáticas. 

Em 2020 o Santander investiu 9,6 bilhões em energias renováveis no Brasil, 

considerando produtos de estímulo ao uso de fontes renováveis (eólica, fotovoltaica e pequenas 

centrais hidrelétricas). Além disso, captou US$ 100 milhões em recursos da International 

Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, para projetos sustentáveis. 

Metade foi destinado para financiamento de painéis fotovoltaicos e a outra metade para 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs), com foco em iniciativas lideradas por mulheres. 

Em 2020, o banco liderou a criação do mercado de Créditos de Descarbonização 

(CBios), no programa RenovaBio, cujo objetivo é estimular a cadeia de biocombustíveis no 

Brasil. Foi o primeiro banco no País a realizar a escrituração, comercialização e custódia desses 

ativos. Ainda neste ano, o Santander participou da emissão de cinco Green Bonds, que 

totalizaram quase R$ 11 bilhões para investimentos em projetos de sustentabilidade. 

O Santander visa utilizar somente fontes renováveis em 100% de suas lojas, prédios 

administrativos e Datacenter até 2025 e também eliminar o consumo de plástico de uso único 

em suas operações até 2021. Assim como mencionado em outros relatórios, por conta da 

pandemia, houve uma diminuição da população dos prédios administrativos e fechamento 

temporário de algumas lojas, o que levou a uma redução no consumo de energia, água e 

resíduos. O consumo de energia reduziu 11% em relação a 2019 e a geração de energia 

renovável cresceu 23% em relação a 2019, o que reforça o compromisso com a meta comentada. 

Para realizar o uso racional e eficiente da água, o banco utiliza um monitoramento 

centralizado do consumo de água nos prédios administrativos, o que possibilita ação rápida 

quando surge alguma anormalidade; utiliza sistemas como descarga a vácuo, torneiras 

automáticas e aeradores para controle de vazão de água, etc. De 2018 para 2020 o consumo de 

água foi reduzido em 18% considerando todas as agências e prédios administrativos. 

Nos prédios administrativos da companhia é realizado o gerenciamento, descarte 

adequado e, quando aplicável, a compostagem de resíduos, encaminhando aos aterros apenas 

os resíduos não compostáveis. A sede possui uma central que desidrata os resíduos orgânicos 

dos restaurantes e áreas comuns. A biomassa gerada é transformada, por meio da compostagem, 
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em leiras, um composto substrato utilizado nos jardins e áreas verdes dos prédios 

administrativos. De 2018 para 2020 houve uma redução de 52% na geração de resíduos. A 

certificação ISO 14001 já comentada aqui também certificou os edifícios Sede, Radar e 

Datacenter do banco. Também possui o selo LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) no Datacenter em Campinas e na agência Granja Viana em Cotia, ambos no Estado de 

SP. 

Desde 2010 o Santander é neutro em carbono pelo escopo 1 e 2. Desde 2013, utilizam 

uma metodologia para escolha de projetos dos quais compram as Reduções Verificadas de 

Emissões (RVEs), garantindo benefícios socioambientais para a região onde estão localizados. 

Nos últimos anos, foram comprados créditos de projetos de reflorestamento e energia 

renovável. 

 

2.1.7 B3 

 

Em seu relatório, a B3 cita dispositivos que limitam a vazão de água em válvulas e 

metais, reduzindo o consumo; utilização de válvulas low-flush para redução da vazão de água 

nas bacias e aproveitamento de água de reuso (lençol freático) para abastecimento de bacias e 

mictórios. Na parte de eficiência energética eles utilizam luminárias com lâmpadas de baixo 

consumo (LED); criam uma estratégia para aproveitar a iluminação natural nas áreas de 

trabalho; utilizam ar-condicionado de alta eficiência (high COP) e acionamento automático da 

iluminação e do ar-condicionado (programação horária), além disso, utilizam uma medição de 

energia setorizada para áreas terceirizadas (restaurante e café), de forma que o pagamento seja 

feito em função do consumo real e não por rateio. Na gestão de resíduos utilizaram 1304 

toneladas de materiais recicláveis nas obras do movimento B3, onde criaram 14 andares 

definitivos nos prédios da Líbero, da XV e da Praça e reinauguraram o Espaço B3, que abriga 

o tradicional painel de cotação de ações da Bolsa. 

De 2018 para 2020 o consumo de energia elétrica caiu 8%, de água 10% e o de resíduos 

52%. Essa oscilação se deve principalmente à aceleração do formato de trabalho remoto. Assim 

como outras empresas aqui citadas, a B3 obteve a certificação LEED no projeto (design) do 

Data Center B3. 

Uma das iniciativas adotadas para minimizar o impacto ao meio-ambiente que as 

operações da B3 causa é a gestão e compensação das emissões de gases de efeito estufa. Para 

gerenciar essa questão, foi elaborado, desde 2010, o Inventário de Emissões de GEEs, 

documento verificado por terceira parte e integrado ao Registro Público de Emissões do 
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Programa Brasileiro do GHG Protocol. Em 2020 houve uma queda de 51% do total de emissões 

(Escopo 1, 2 e 3). Isso ocorreu devido à pandemia, provocando, por exemplo, o fechamento 

temporário de alguns edifícios; trabalho remoto, impactando nas emissões relacionadas ao 

deslocamento de funcionários; queda de viagens a negócio; e diminuição na compra de energia. 

Desde 2013 a B3 é uma empresa de carbono neutro. Em 2019, aderiram ao Programa 

Compromisso com o Clima, plataforma que conecta empresas que desejam compensar suas 

emissões através de projetos, em todo o Brasil, conforme já comentado na análise do Itaú. Em 

2020 houve um total de 4.953,97 tCO2 emissões somando os 3 escopos, por sua vez a B3 

compensou 5.000 tCO2 por meio do projeto Malhas Menegotti Indústria Têxtil – Fuel Switch 

Project, iniciativa que atende a necessidade de energia térmica (vapor) para as atividades de 

produção de malhas da unidade industrial localizada na cidade de Jaraguá do Sul (SC). Sendo 

assim, se junta ao BTG Pactual, que até agora, foram as únicas empresas que compensaram 

emissões do escopo 1, 2 e 3. 

 

2.1.8 Sulamerica 

 

A empresa assumiu metas públicas para a otimização do uso de recursos naturais e para 

controlar o impacto de seu negócio na natureza, a serem atingidas até 2023, considerando a data 

base para cálculo de 2014. Vejamos: Na parte energética, assumiu o compromisso de 60% de 

redução entre 2014 e 2023, considerando as sedes RJ e SP. Em 2020, a companhia atingiu uma 

redução de 79,2%; com a água, se comprometeu em 75% de redução entre 2014 e 2023, 

considerando as sedes RJ e SP. Em 2020, a companhia atingiu uma redução de 91,7%; e por 

fim, em relação aos resíduos, separou em 2 partes, 12% de redução em lixo comum entre 2014 

e 2023, considerando as sedes RJ e SP. Em 2020, a companhia atingiu uma redução de 81,5% 

e 35% de aumento em lixo reciclável entre 2014 e 2023, considerando as sedes RJ e SP. Em 

2020, o percentual de lixo destinado à reciclagem aumentou para 56,4%. Por fim, a companhia 

tinha como meta 40% de redução na emissão de gases de efeito estufa entre 2014 até 2023. Em 

2020, a redução foi de 92%. Em 2019 assumiram o compromisso de ser carbono neutro no 

escopo 1, 2 e 3. Não fica claro no relatório a forma com que compensam as emissões. 

Dentre as ações citadas pela empresa, estão a digitalização de seus processos, a 

reconfiguração das máquinas de ar-condicionado, a automação do sistema de renovação de ar 

e exaustão dos andares e o ajuste do fator de potência elétrico na sede em São Paulo. Além 

disso, lâmpadas LED em 100% do prédio, que possui Certificação LEED Gold, já citada aqui, 

voltada para construções sustentáveis. Para a melhora nos indicadores relacionados à água, 
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citam em seu relatório a instalação de redutores de vazão nas torneiras, duplo acionamento das 

caixas acopladas nas descargas dos banheiros e da utilização de água de reuso nas descargas e 

mictórios. Em São Paulo, ainda otimizaram o sistema de reuso, chegando a uma redução de 

30% no consumo de água potável. Para reduzir o uso do papel optaram por utilizar assinatura, 

reembolso e demonstrativo de IRPF digital, também houveram outras iniciativas ligadas à 

tecnologia. Já na gestão de resíduos optaram pela coleta seletiva, qualificando a coleta de lixo, 

substituíram os copos descartáveis por reutilizáveis individuais, fizeram a logística reversa das 

cápsulas de Nespresso descartadas, destinaram os resíduos recicláveis para descarte com 

certificação de correta destinação e instalaram lixeiras para lixo reciclável e não reciclável. 

 

2.1.9 Itaúsa 

 

A Itaúsa conta com uma Comissão de Sustentabilidade, criada para assessorar no 

direcionamento da gestão socioambiental e na identificação de oportunidades de impacto social 

positivo, influenciando Comitês, Fundações e Institutos das empresas do portfólio sobre 

assuntos relacionados ao tema. A Comissão de Sustentabilidade reporta suas atividades ao 

Comitê de Sustentabilidade e Riscos, órgão de assessoramento do Conselho de Administração 

da Itaúsa. 

Por ser a única holding da lista, ela está ligada às ações de sustentabilidade das empresas 

que administra: Itaú, Alpargatas, Duratex e NTS. Não encontrei nenhum relatório próprio, ou 

seja, de ações realizadas na própria holding. Em seu relatório anual de 2020, não há nenhuma 

menção a gases de efeito estufa, por exemplo. Com exceção do Itaú que já foi falado, citarei 

alguns exemplos que traz no relatório referente às empresas que a Itaúsa administra. 

A Alpargatas lançou um projeto-piloto de logística reversa. Lojas e condomínios 

receberam urnas de descarte adequado de Havaianas usadas, que (em parceria com a Trash In, 

uma startup especializada em cadeia circular2) são destinadas para a produção de novos itens, 

como pisos e pneus, assim como para testes de soluções diversas para a cadeia produtiva da 

empresa. A marca apoia ainda o Instituto Ipê em projetos de conservação da Mata Atlântica, 

Amazônia e Pantanal, e colabora com a ONG Conservação Internacional, que desenvolve 

pesquisas científicas nos mares de Abrolhos (BA). Outra marca da Alpargatas, a Osklen atua 

com sustentabilidade há mais de 20 anos e desenvolve ações baseadas no princípio Asap (As 

 
2 O objetivo da cadeia circular do plástico é colocar os resíduos recicláveis novamente no processo produtivo. 

Desse modo, o plástico é reutilizado, reciclado e pode até mesmo ser utilizado como matéria-prima para novos 

produtos. 
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Sustainable As Possible, As Soon As Possible). Em 2020, a marca lançou três bandeiras que 

consolidam o legado construído: Regenerate Life, Redesign Waste e Respect Our People. 

Voltando a ecoestratégia comentada no primeiro capítulo, para juntar o meio ambiente com o 

meio social, cultural e econômico a Osklen lançou a linha AG, construída com base em 

materiais eco-friendly, como eco lona (com fibras recicladas de algodão), couro, látex natural 

da Amazônia e EVA verde, feito 70% com cana-de-açúcar. Os ilhoses são produzidos com uma 

liga de cobre e zinco, livre de níquel, resistente à corrosão. A sucata resultante da produção 

retorna como matéria-prima. 

A NTS publicou em 2020 um edital de patrocínio a projetos sociais. As ações 

contempladas devem contribuir com o desenvolvimento sustentável nos municípios dos estados 

de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, onde a empresa mantém operações. Em 2020,  

aproximadamente 22 mil pessoas foram beneficiadas por projetos apoiados pela NTS, com um 

investimento de R$ 14 milhões e execução até 2021. 

 

2.2 Setor de energia (petróleo, gás e biocombustíveis) 

 

2.2.1 Petrobras 

 

Começamos a abordar o setor de petróleo, gás e biocombustíveis com a maior estatal do 

país, a Petrobras. O setor por si só é extremamente poluente e prejudicial ao meio ambiente por 

produzir CO2 quando ocorre sua combustão. Veremos a seguir as medidas que a estatal está 

tomando para minimizar os efeitos climáticos. 

A empresa tem diversos compromissos com a agenda de baixo carbono e 

sustentabilidade, dentre eles cito alguns que considero mais relevantes: redução das emissões 

absolutas operacionais totais em 25% até 2030; zerar a queima de rotina em flare3 até 2030; 

levar planos de biodiversidade para 100% das instalações até 2025; redução de 50% na captação 

de água doce em suas operações com foco no aumento do reuso até 2030. Para os próximos 5 

anos a companhia investirá 1 bilhão de dólares para atingir essas metas. 

A Petrobras figura entre as principais companhias de indústria de exploração de óleo e 

gás ‘offshore’ em desempenho em carbono. No sentido de preservação da biodiversidade, 

destaca-se o Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Santos, desenvolvido no âmbito 

 
3 A queima de gás natural, que sai dos poços junto com o petróleo, é um desperdício de energia e libera CO2 

(dióxido de carbono) na atmosfera, gás cuja acumulação agrava o efeito estufa. A prática é conhecida na indústria 

como flaring 
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do licenciamento ambiental da atividade de perfuração marítima da Bacia de Santos, que 

congrega 30 linhas de pesquisa nas áreas de oceanografia biológica, química, física e geologia, 

levantando dados científicos de uma área de 350.000 km² e desenvolvendo novas técnicas de 

avaliação da biodiversidade.  

Existe uma relação intrínseca entre energia e emissões de gases de efeito estufa. As 

atividades de produção e uso de energia representam mais de 70% das emissões mundiais de 

gases de efeito estufa. No Brasil, as emissões relativas à energia representam cerca de 30%. A 

empresa, em seu Plano Estratégico 2021-25, definiu três estratégias que endereçam a questão 

do risco climático e da transição energética: i) maximizar o valor do portfólio, com foco em 

águas profundas e ultraprofundas buscando a eficiência operacional, otimização do fator de 

recuperação, parcerias e baixa intensidade de gases de efeito estufa; ii) agregar valor ao parque 

de refino com processos mais eficientes e novos produtos de BioRefino, como BioQAV e 

Diesel Renovável, em direção a um mercado de baixo carbono; e iii) desenvolver pesquisas 

visando a atuação, a longo prazo, em negócios de petroquímica e energia renovável com foco 

em eólica e solar no Brasil. Assim como outras empresas aqui mencionadas, em junho de 2020, 

decidiram apoiar publicamente a Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD), 

iniciativa vinculada ao G20, que conta com a adesão de 72% dos investidores privados e é 

referência para divulgação de resultados financeiros relacionados ao risco carbono. 

A Petrobras conta com o Sistema de Gestão de Emissões Atmosféricas (SIGEA®) desde 

2002 para consolidar o inventário de emissões de carbono. De 2015 para 2020 houve uma 

redução de 15% de emissões de gases do efeito estufa no escopo 1 e 2, e como comentado a 

intenção é reduzir mais 25% até 2030, chegando a 42 milhões de toneladas de CO2e. No que 

concerne ao escopo 3, a Petrobras emitiu 410 milhões de toneladas de CO2e em 2020. Para 

melhorar esse número, foi criado o programa Biorefino 2030, que prevê projetos para a 

produção de uma nova geração de combustíveis, mais modernos e sustentáveis que os atuais. 

Como exemplo, pode-se citar o diesel renovável e o bioquerosene de aviação através de 

implantação de planta dedicada e de diesel com conteúdo renovável por coprocessamento em 

unidades existentes. Estudos apontam que o diesel renovável reduz cerca de 70% das emissões 

de gases de efeito estufa em comparação ao diesel fóssil (derivado do petróleo) e 15% em 

relação ao biodiesel, para o mesmo óleo vegetal de origem. 

Indo agora para o consumo de energia da empresa, houve uma redução de 15% de 2017 

para 2020, que está associada principalmente ao menor despacho das termelétricas e à saída das 

fábricas de fertilizantes de seu portfólio. A Petrobras conta com 3563 km² de área protegida 



34 
 

sendo algumas áreas indígenas, áreas de preservação permanente (APP), reserva legal, 

patrimônio mundial, dentre outras. Veja na Figura 3. 

De 2016 a 2020 a porcentagem de reúso em relação ao total de água doce demandada 

pelas operações da Petrobras aumentou 22,1%. Em 2020, esse volume de água seria o suficiente 

para abastecer, por exemplo, uma cidade de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes por um 

ano. A partir dessas ações de reúso, foi estimado uma economia anual de aproximadamente R$ 

22,3 milhões nos custos de captação de água. 

Para lidar com os vazamentos, são acionados os Planos de Emergência e constituída a 

EOR (Estrutura Organizacional de Resposta) ao passo em que são realizadas manobras 

operacionais para interrupção da fonte do vazamento. Como parte das ações de emergência, são 

acionadas as equipes de resposta a emergência, segurança patrimonial e limpeza, além de 

diversos equipamentos modernos para recolhimento do óleo derramado, e nos vazamentos 

marítimos é feito o envio de aeronaves para diagnóstico por sobrevoo e orientações às 

embarcações mobilizadas para mitigação. Em 2020 duas ocorrências foram responsáveis por 

98% do óleo vazado. 

 

Figura 3 - Localização das instalações com interseções com áreas protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2020 Petrobras. 
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2.2.2 Cosan 

 

A Cosan, embora seja do mesmo setor da Petrobras, difere pelo uso de soluções que 

viabilizam o consumo inteligente e eficiente de energia. Os biocombustíveis assumem posição 

estratégica nesse contexto, visto que sua pegada de carbono é significativamente menor que a 

dos combustíveis fósseis. O etanol produz menos poluentes do que a gasolina e a mistura do 

mesmo na gasolina acarreta uma redução de 15% das emissões de CO2e por quilômetro 

quadrado comparado com a gasolina pura, se usado em um veículo híbrido a redução chega a 

35%. A Cosan também investe no gás natural encanado, sendo um material não tóxico e, por 

ser mais leve que o ar, é facilmente dispersado na atmosfera em caso de vazamento, tornando-

se, assim, opção segura, que vem aumentando a participação na matriz energética brasileira. Na 

parte logística conta com a Rumo, empresa de transporte ferroviário, que além de ajudar a 

escoar parte da circulação de mercadoria também contribui para redução de emissões de GEE 

emitida pelos caminhões. Por fim, seu último meio de atuação, a produção e distribuição de 

lubrificantes e óleos básicos contribuem para maior eficiência de veículos e indústrias, 

reduzindo o consumo de combustíveis e, por efeito, as emissões, além de aumentar a 

durabilidade de motores e equipamentos. 

De 2018 para 2020 a redução de emissões de GEE do Escopo 1 foi de 2% e do escopo 

2 de 10% considerando todas as empresas do grupo Cosan. Dentre os maiores compromissos 

da empresa estão o rastreamento de 100% da carga transportada até 2025; reduzir em 10% a 

pegada de carbono do etanol produzido pela Raízen até 2030; redução de 10% de captação de 

água pela Raízen até 2030 e, também, redução em 10% a pegada de carbono do etanol 

produzido. De suas empresas, a única que assumiu um compromisso de neutralizar suas 

emissões de carbono foi a Compass, que tem o objetivo de ser net-zero no escopo 1 e 2 na 

Comgás até 2025. 

A título de comparação, a Petrobras pretende chegar a 42 milhões de toneladas de CO2e 

emitidas em 2030 no escopo 1 e 2, hoje a Cosan emite pouco mais de 2.3 milhões, ou seja, 96% 

a menos. No Escopo 3 emite 89% a menos, 47.7 milhões de toneladas de GEE contra 410 

milhões da principal estatal do país. Por ter um conglomerado de empresas que foca em 

produtos sustentáveis desde sua raiz, é falado muito mais sobre eles no relatório do que metas 

de redução, o que faz sentido pelo fato de ter uma posição estratégica bem à frente de seus 

pares. 

 

2.2.3 Vibra 
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O grupo mantém as melhores práticas do mercado em sua estrutura relacionada ao meio 

ambiente. Em 2020, mantiveram a certificação SGI (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) detida 

por oito unidades. Para promover melhorias logísticas no transporte de seus produtos as 

principais iniciativas estão relacionadas à substituição do modal rodoviário por outros mais 

eficientes, como dutoviário e marítimo; melhorias na frota, principalmente quanto à capacidade, 

renovação e uso de tecnologia embarcada; e adoção de roteirizador para otimizar os trajetos, 

resultando em menor consumo de combustível e consequentemente menores emissões. Já no 

pilar de negócios em energias renováveis, a Vibra adquiriu a Targus, comercializadora de 

energia, por meio da qual vão oferecer aos clientes a opção de compra de energia renovável do 

mercado livre de energia.  

De 2018 para 2020 o grupo teve uma redução de 18% nas emissões de CO2e do escopo 

1 e de 10% no escopo 2, tendo como principal razão a menor movimentação de produtos 

decorrente da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. No entanto, também 

foram adotadas ações que contribuíram para a redução de emissões, como a melhoria logística 

do transporte de produtos, redução do uso da frota leve, transferência do controle operacional 

da distribuição de gás (ES Gás) e de outras alienações de ativos como parte da reestruturação 

interna e da migração de parte da força de trabalho administrativa para o regime home office. 

A Vibra adquiriu 4 milhões de CBios no mercado de créditos de carbono, cumprindo 100% da 

meta estabelecida, essa que não foi divulgada em seu relatório. Não há planos de serem neutros 

em carbono. 

Para preservar recursos hídricos, o grupo utiliza duas estratégias: redução da captação 

de água doce e redução da geração de efluentes. A intenção é implementar um acompanhamento 

do volume captado por área de suas instalações em 2021. Em 2020 foi registrado queda de 12% 

no consumo de recursos hídricos, em relação ao ano anterior, como consequência da 

desmobilização de unidades administrativas e adoção de home office por parte de 

colaboradores.  

Já na gestão de resíduos, na atividade da empresa o maior volume gerado de resíduos 

Classe I – perigoso está associado à geração de borras oleosas encaminhadas para 

coprocessamento e reaproveitamento energético em fornos de cimento, onde as cinzas residuais 

da queima são incorporadas ao processo de produção do cimento. Agora para os resíduos não 

perigosos, o maior volume gerado está associado a resíduos da construção civil, devido ao 

grande número de obras e alienações de imóveis promovidos em 2020. Não foi deixado nenhum 

outro ano para comparar o total de resíduos emitidos pela empresa, no entanto, em 2020 os 
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maiores volumes foram tambor metálico, resíduo sanitário e pallet de madeira - somados os 3, 

os resíduos foram mais de 1.000 toneladas. 

Sobre o uso de energia, a companhia, na comparação com 2019, reduziu 

aproximadamente 8,2% a intensidade energética na organização em virtude da melhoria 

logística do transporte de produtos, da alienação de imóveis, da redução da quantidade e uso de 

veículos leves e da redução no volume de vendas e no consumo interno devido à crise 

econômica da pandemia de Covid-19. Outro destaque de 2020 foi o Edifício Lubrax, a sede 

corporativa, que desde setembro de 2020 é de fonte 100% renovável, adquirida no mercado 

livre de energia elétrica. 

 

2.3 Materiais básicos 

 

2.3.1 Suzano 

 

A Suzano é uma empresa que atua na indústria de papel, celulose e papelão. Uma de 

suas metas é a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de carbono na atmosfera até 2030. 

Em 2020, 38% dessa meta foi atingida, resultante do aumento de áreas de florestas plantadas e 

nativas em sua base florestal, assim como da melhoria da produtividade nas suas plantações de 

eucalipto. 

Em 2020, a Suzano aderiu ao Climate Action 100+. Essa é uma iniciativa global de 

investidores que, juntos, representam mais de US$ 52 trilhões de ativos combinados sob gestão 

e manifestam interesse em engajar empresas na construção de uma sólida governança de 

mudanças climáticas, incluindo um plano de ação rumo à neutralidade em carbono até 2050 e 

à transparência dos indicadores relacionados ao tema. Aproveitando que estamos neste tema, 

em 2020 a Suzano emitiu 2 milhões de toneladas de CO2e no escopo 1, mantendo-se estável 

em relação a 2019, e 59 mil no escopo 2, com uma diminuição de 17% em relação a 2019. As 

emissões do escopo 2 ocorrem em razão da compra de energia elétrica do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), e sua diminuição ocorreu pela diminuição geral de fornecimento do setor, em 

decorrência da pandemia. 

Para sua gestão de recursos hídricos, a Suzano, até 2030, irá manejar 100% das bacias 

hidrográficas consideradas críticas em seus estudos, ou seja, aquelas mais demandadas pela 

empresa e também no seu entorno e, que, portanto, exigem maior atenção. Atualmente, esse 

número chega a 40 bacias, de um total de 2006, 2% do total. 
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A matriz energética da Suzano é sustentada, majoritariamente, por fontes renováveis 

como biomassa composta por cascas, toretes e rejeitos do processo de picagem da madeira; e 

biomassa líquida, reconhecida como licor negro, responsável pela geração da maior parcela de 

energia. Ainda, em algumas unidades, já foi implementado o aproveitamento energético de lodo 

biológico nas caldeiras de biomassa. Em 2020, 87,18% da matriz energética da Suzano foi 

proveniente de fontes renováveis. Em 2020 houve uma modesta queda de 1% em relação ao 

total de energia consumida pela empresa em GJ. 

Dentre as atitudes que levam a empresa rumo à neutralidade estão projetos 

socioambientais, como aqueles que permitem a ampliação do uso de energia renovável, 

otimização da eficiência das caldeiras de biomassa, restauração de florestas nativas e 

conservação da biodiversidade. Nas unidades industriais, a empresa busca a redução de 

emissões em retrofits de maquinários antigos e aumento de eficiência em um movimento 

gradativo de troca de combustíveis fortemente emitentes (como óleo pesado) para combustíveis 

menos emitentes (como gás natural ou até mesmo o licor negro), entre outros. Somado a isso, 

a companhia vem buscando também o aumento na geração de energia renovável (com base em 

biomassa e licor negro). E para logística de produtos, a companhia considera o emprego de 

tecnologias que ampliem a eficiência  no transporte, como embarques otimizados (papel e 

celulose, papel e bens de consumo com outros produtos), a revisão de rotas, e ainda estuda 

modelos alternativos visando o uso de combustíveis menos intensivos em emissões de gases de 

efeito estufa, como o emprego de veículos elétricos. 

 

2.3.2 Gerdau 

 

Para estruturação das metas de desempenho ambiental para as unidades operacionais da 

empresa no Brasil, emprega-seum processo estratégico de identificação de projetos e 

direcionadores de gestão a curto e médio prazo, visando ampliar a eficiência no roadmap de 

meio ambiente. Em 2020 foram definidos indicadores ambientais para o Brasil que serão 

monitorados, medidos, registrados, auditados e acompanhados pelos líderes das unidades de 

operação. Ao longo de 2021, serão estruturadas as metas a médio e longo prazo contemplando 

todas as operações globais. 

A emissão de carbono é um tema chave na companhia. Em 2020 foram emitidos 9,2 

milhões de toneladas de CO2e no escopo 1 e 2 milhões no escopo 2, sendo que o primeiro 

praticamente se manteve em relação a 2019, já o segundo teve uma redução de 28%. A redução 

da emissão no escopo 2 está relacionada a um melhor desempenho da unidade integrada que 
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utiliza carvão de fonte não renovável, mesmo com aumento de sua produção em relação às 

demais rotas produtivas. Outro fator que contribuiu para este resultado foi a adoção dos fatores 

de emissão de energia renovável em suas unidades no Canadá, viabilizada pelas auditorias de 

terceira parte. As emissões da Gerdau representam aproximadamente a metade da média global 

da indústria do aço: 1,83 tCO2e/t aço produzido; Isso se dá pelo fato de utilizar carbono de 

origem renovável florestal, pelo uso em larga escala de sucata e pelo alto nível de 

reaproveitamento dos gases. No entanto, a empresa não deixa claro em seu relatório se será net-

zero em carbono ou não. 

A compra e a seleção de fontes energéticas mais eficientes são um dos pilares 

fundamentais para a companhia. A partir do final de 2021, uma usina da Gerdau, no norte do 

Texas, nos Estados Unidos, estará funcionando inteiramente movida a energia solar. O projeto 

compensará as emissões médias de mais de 13 mil residências do Texas. Falando agora do 

consumo de energia, de 2019 para 2020 a empresa reduziu em 4% o consumo na organização, 

diminuindo tanto o consumo de energia de fontes renováveis como carvão vegetal e energia 

elétrica quanto de fontes não renováveis como gás natural, gás decorrente do processo produtivo 

(gás de alto forno, gás de aciaria, gás de coqueria), diesel, GLP, coque de petróleo, etc. Em 

2020, a Gerdau trabalhou no desenvolvimento da ampliação de alternativas de suprimento de 

gás natural no novo mercado, evoluindo na frente regulatória e realizando o primeiro contrato 

de transporte de gás por um consumidor. Também foram iniciados os testes com o primeiro 

caminhão a gás natural para mineração, em Várzea do Lopes. 

Na gestão hídrica, 97,7% da água utilizada na produção é reaproveitada, esse volume 

vem de um total de 51 milhões de metros cúbicos captados em 2020. As unidades realizam o 

monitoramento de todos os pontos de captação, distribuição e consumo de água. Todas as 

unidades da Gerdau seguem as legislações e normas vigentes para a captação de água e descarte 

de seus efluentes.  

O que encontramos em outros relatórios também é a inclusão de indicadores de 

sustentabilidade na remuneração variável dos executivos, sendo que em muitos deles há algum 

sobre a mudança do clima. Na Gerdau também foi adotada essa prática. 

 

2.3.3 Klabin 

 

A Klabin é a única empresa brasileira a fazer parte do grupo COP26 Business Leaders, 

que discute pautas de mudanças climáticas para a próxima conferência do clima. Como meta 

para redução de GEE está reduzir as emissões do escopo 1 e 2 em 25% até 2025 e 49% até 
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2035, tendo 2019 como ano-base. Será um grande desafio, considerando que o total de emissões 

brutas do escopo 1 e 2 cresceram 5% entre 2018 a 2020.  

Além das metas descritas acima, em 2021, a companhia assumiu o compromisso junto 

ao Race to Zero. O intuito é engajar o setor privado e a sociedade civil na urgência de ações 

concretas no combate às mudanças climáticas, reduzir ao máximo as emissões de GEE e 

neutralizar o saldo, zerando totalmente seu balanço até 2050. 

Para isso, a Klabin possui um pipeline de tecnologias de baixo carbono que poderão ser 

implementadas para atendimento das metas de redução. Utilizando a ferramenta Curva de Custo 

Marginal de Abatimento (MACC) foi possível identificar a efetividade das tecnologias, 

considerando as emissões evitadas durante o ciclo de vida útil e o investimento necessário 

(VPL). A MACC apresenta-se como o plano de redução das emissões no período de médio e 

longo prazo e prevê investimento em tecnologias de baixo carbono de R$ 472,20 milhões até 

2030. 

A empresa também adota outras metas, dentre elas está a de reduzir a participação de 

combustíveis fósseis para garantir uma matriz energética, no mínimo, 92% renovável e a 

compra de 100% de energia certificada proveniente de fonte renovável até 2030. Uma das 

principais indústria da empresa, a Puma, tem capacidade de gerar 270MW de energia limpa a 

partir do vapor produzido pelas caldeiras de licor negro e de biomassa, dando a companhia a 

condição de autossuficiência energética nessa unidade e ainda distribuir 120MW para o Sistema 

Integrado Nacional4. 

Agora uma meta relacionada aos recursos hídricos está em reduzir em 20% o consumo 

de água industrial, realizar 100% das operações florestais sob gestão própria com manejo 

hidrossolidário e ter em 100% das unidades operacionais iniciativas para o aumento da 

segurança hídrica territorial. A Klabin mede também áreas de estresse hídrico, a partirda 

ferramenta WRI Aqueduct, medindo a proporção entre o total de retiradas anuais de água e o 

fornecimento renovável anual disponível. Índices superiores a 20% apontam que há competição 

entre usuários e há estresse hídrico. Em 2020, quatro unidades da Klabin estavam nessas áreas, 

que representavam 0,9% do total de água retirada pela Klabin, uma redução de 23% comparado 

a 2019. Para os resíduos a meta da empresa é zerar até 2030 os resíduos industriais enviados 

para o aterro. Em 2020 foi alcançado 98,3% da meta, reaproveitando seus resíduos sólidos. 

 
4 O Sistema Interligado (ou Integrado) Nacional (SIN) é um sistema de coordenação e controle, formado pelas 

empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte, que congrega o sistema de 

produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. 
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A Klabin também tem um compromisso ambiental e social com as comunidades ao seu 

entorno, um de seus objetivos é atender 100% das comunidades dentro da Área Diretamente 

Afetada (ADA) em relação à geração de poeira pelo transporte de madeira própria (fazendas 

próprias e arrendadas). Em 2020, foram investidos R$ 41,62 milhões. O investimento social 

privado da Klabin é monitorado por meio da plataforma Prosas, que apoia também na definição 

de iniciativas próprias e apoiadas quanto ao impacto social nas áreas de desenvolvimento local, 

educação ambiental, cultura e educação. Os recursos destinaram-se a doações e patrocínios que, 

através de recursos próprios e incentivados, apoiam projetos de terceira parte tanto nas 

comunidades quanto fora da área de atuação da Klabin. 

Na página de sustentabilidade da empresa há um painel com todos os indicadores sociais 

e ambientais a serem cumpridos e qual está sendo sua evolução, como podemos ver na Figura 

4. Até agora, não identifiquei nenhuma outra empresa com essa metodologia. 

 

Figura 4 - Painel com ações ambientais e sociais, e sua evolução para o atingimento da 

meta 

 

 

   Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2020 Klabin. 

 

2.3.4 Braskem 
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A Braskem é líder global na indústria petroquímica, com os melhores indicadores em 

termos de emissão de GEE e um player chave na captura de carbono através da produção de 

materiais com matérias-primas renováveis. A meta da empresa é, até 2030, reduzir em 15% as 

emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1 e 2, e alcançar a neutralidade de carbono até 

2050. A empresa adota diversas ações para incentivar a eficiência energética e o uso de fontes 

de energia renovável. Como resultado, nos últimos 13 anos, reduziram as emissões de CO2 em 

torno de 17%. A estratégia de compensação de emissões da empresa está atrelada ao uso de 

matérias primas renováveis como parte do portfólio. Desde 2010, ao longo dos seus 10 anos de 

existência, o I’m green™5 evitou a emissão de ao menos 5,54 milhões de toneladas de CO2, o 

que equivale a mais de um ano das emissões automotivas na cidade de São Paulo. Vale destacar 

que a resina produzida da cana-de-açúcar ainda captura até 3,09 toneladas de gás carbônico 

durante seu processo produtivo, contribuindo duplamente para as emissões de gases do efeito 

estufa e mantendo o mesmo desempenho das resinas convencionais.  

A matéria-prima do já citado I’m green™ é de plástico reciclado, alinhado ao seu 

compromisso com a Economia Circular. O processo de desenvolvimento dessas soluções segue 

as tendências de mercado e, em simultâneo, considera processos importantes, como a seleção 

prévia de matéria-prima, o design e o retorno do produto ao ciclo produtivo por meio da 

reciclagem. O objetivo da empresa é de, até 2025, colocar 300 mil toneladas de resinas 

termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado; e, até 2030, 1 milhão de toneladas 

destes produtos estarão em seu portfólio. 

Ainda em suas práticas de redução de gases do efeito estufa e inovação sustentável, a 

Braskem firmou uma parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, para 

pesquisar alternativas de desenvolvimento de eteno a partir da captura e utilização do gás 

carbônico (CO2) emitido em processos industriais, em especial da queima de combustíveis. O 

projeto está em fase inicial de desenvolvimento e sua missão será somar com o know-how6 na 

comercialização de matérias-primas e produção de polímeros. O objetivo final é avaliar a 

possibilidade de capturar e converter o CO2 emitido em suas operações em matéria-prima para 

produção de polímeros. 

 
5 O I'm green™ é o portfólio de produtos que representa o compromisso da Braskem com a economia circular e é 

composto por soluções de fonte renovável e reciclada. O objetivo é unir inovação e o desenvolvimento sustentável 

para gerar um melhor impacto ao planeta e à sociedade. 

 
 
6 Know-how é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". Know-how é o conjunto de 

conhecimentos práticos (fórmulas secretas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) adquiridos por 

uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens competitivas.  
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Em 2020, a empresa firmou 2 contratos para compra de energia solar nos próximos 20 

anos. Ambos contratos foram estabelecidos por processos competitivos e viabilizarão a 

construção de usinas solares no Rio Grande do Norte e na Bahia. Desde 2018, 4 contratos foram 

assinados e, com isso, a Braskem estima evitar a emissão de cerca de 1,5 milhão de toneladas 

de CO2. A meta é elevar o percentual de energia elétrica comprada de fonte renovável a um 

patamar superior a 85% até 2030. 

Em sua gestão hídrica, busca esforços para melhorar seu consumo, em julho de 2019 a 

companhia integrou o CEO Water Mandate, plataforma do Pacto Global da ONU que reúne 

uma comunidade formada por mais de 150 empresas de todo o mundo comprometidas com o 

avanço na gestão da água. O índice de segurança hídrica, ou seja, águas que venham de origem 

com baixo risco de fornecimento, passou de 75% em 2018 para 83% em 2020. 

 

2.3.5 SLC Agricola 

 

Embora seja uma das menos representativas no índice ICO2, ficando na frente apenas 

de Cielo e Gol, a empresa tem várias de suas metas ligadas a ODSs prioritários do ponto de 

vista ESG. Em 2020 foi criado um comitê ESG, que conta com dois membros independentes e 

assessora o Conselho de Administração em aspectos relacionados à temática da 

sustentabilidade. 

A companhia adota práticas agrícolas de ponta, que reduzem as perdas e aproveitam ao 

máximo as potencialidades de cada área de cultivo. Além disso, ampliou os impactos 

ambientais positivos através de técnicas que aumentam a absorção de carbono pelo solo, como 

o plantio direto, a manutenção de cobertura da terra (palhada), a rotação de culturas e a 

integração lavoura-pecuária. O solo cultivado com plantio direto tem potencial para absorver 

300 kg de carbono a mais por hectare/ano comparado ao modelo tradicional. A técnica é 

utilizada em aproximadamente 90% da área cultivada a cada ano-safra, o que representa um 

potencial de absorção da ordem de 360 mil toneladas de carbono. Isso equivale ao plantio de 

51 mil árvores. 

Entre as atividades agrícolas, a aplicação de fertilizantes nitrogenados é um dos 

principais fatores de emissões de GEE no modelo de negócio da SLC Agricola. De 2017 para 

2019 as emissões do escopo 1 aumentaram 26% e do escopo 2 diminuíram 12%. O maior 

motivo de emissões são atividades agrícolas; em segundo lugar, a combustão móvel; em 

terceiro, a combustão estacionária; e por último, estão agrupados vários motivos, como 

resíduos, fugitivas e mudanças no uso do solo. 
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A empresa não destaca metas de neutralidade em carbono, no entanto, citam novas 

medidas que trazem eficiência na lavoura e na agroindústria. A empresa utiliza torres de sinal 

4G LTE para conseguir utilizar aplicativos que gerenciam frotas e máquinas, acompanham as 

operações, fazem apontamento digital de análises agronômicas, sensores e estações 

meteorológicas, e diversas outras informações relacionadas à operação. Essas e outras 

iniciativas otimizam as rotas, economizando também o consumo de combustível. A meta da 

empresa é, até 2030, diminuir em 25% a quantidade de gases de GEE, por meio do investimento 

em novas tecnologias no campo e na agroindústria, como citado anteriormente. 

A empresa tem iniciativas direcionadas para a ecoeficiência da produção, proteção de 

nascentes e corpos hídricos e desenvolvimento das áreas de reflorestamento e recuperação. 

Atualmente, 99% das áreas cultivadas não utilizam sistemas de irrigação. Nessas lavouras, as 

chuvas periódicas são suficientes para garantir a quantidade de água e a umidade do solo 

necessárias para o desenvolvimento das culturas. A captação de água caiu 29% entre 2018 e 

2020, devido ao aumento de reutilização de águas. 

Em 2020, foi gerado um total de 2,8 mil toneladas de resíduos, um aumento de 24% na 

comparação anual. Esse crescimento está relacionado ao aumento no período de 

armazenamento nas Centrais Temporárias, pois a pesagem só ocorre quando a empresa 

especializada retira os resíduos para disposição. A maior parte do volume gerado (88%) foi 

classificado como não perigoso. Além disso, aproximadamente 73% do total de resíduos 

gerados (perigosos e não perigosos) foi destinado para processos que permitem sua reinserção 

no ciclo produtivo: reciclagem e coprocessamento.  

 

2.4  Telecomunicações 

 

2.4.1 Tim 

 

A Tim participa de vários índices, assim como outras empresas aqui analisadas. A 

principal meta da empresa é tornar-se carbono neutro até 2030, para isso estabeleceu 

compromissos nas áreas de energia renovável, ecoeficiência, resíduos e emissões. O grupo 

entendeu melhor suas emissões e concluiu que, para cada 1mb de dados trafegados na 

tecnologia 4G, ocorre a emissão de 1,47g de CO2e. As principais etapas afetadas nas operações 

da Companhia estão relacionadas à queima de diesel nos geradores e ao consumo de 

eletricidade.  
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Em 2020 diminuiu as emissões com a frota de veículos próprios, houve redução nos 

deslocamentos devido à adoção da modalidade de trabalho home office decorrente da 

pandemia, com menor consumo de combustíveis. Já o consumo de energia através de geradores 

aumentou devido à necessidade de mais acionamentos em razão de quedas de energia, como o 

apagão ocorrido no Amapá no final de 2020. Em relação às emissões indiretas, houve uma 

diminuição de 29% em razão de um consumo menor de eletricidade em 2020. Além desses 

eventos mencionados que diminuiriam as emissões, a TIM tem investido, desde 2014, na 

compra de créditos de carbono para compensar parte das suas emissões, com atuação em 

projetos de geração de energia renovável e projetos REDD+ de desmatamento evitado. Os 

projetos buscam conservar a área florestal e a biodiversidade e continuar as atividades de 

manejo florestal limitadas na área sob a certificação FSC®.  

As atividades da TIM não demandam uso intensivo de água, o maior consumo ocorre 

nas sedes administrativas, mas apesar de o tema não fazer parte dos tópicos materiais da 

Companhia, a proteção ao meio ambiente é um compromisso básico da Política Ambiental, 

razão pela qual indicadores relacionados à água continuam sendo monitorados. Em 2020, houve 

uma redução significativa do consumo de água nos escritórios administrativos, de 38%, 

justificada pela adoção do home office para os colaboradores. A Companhia mantém a 

meta de redução de mais 1% para 2021, em relação a 2020.  

O setor de telecomunicações é extremamente dependente de energia, por isso a TIM 

pauta a gestão de energia em duas frentes: a eficiência energética e a busca por fontes 

renováveis. Dentre as metas estão atingir 90% do consumo de energia de fontes renováveis até 

2025 e aumentar em 80% a eficiência energética no tráfego de dados até 2025, em comparação 

ao ano de 2019. Alinhadas às diretrizes da Política Ambiental, inúmeras medidas estão sendo 

implementadas para atingi-las: continuidade no Projeto de Geração Distribuída, que tem a meta 

de chegar a 60 usinas próprias até o final de 2022, entre solar, centrais geradoras hidrelétricas 

(CGHs) e geradores a biogás, totalizando a geração mensal de 38 GWh; fazer a compra de 

energia através do mercado livre de energia, de fontes renováveis; criação de sites autônomos 

que funcionam com energia solar e transmissão via satélite. Atualmente o consumo de energia 

é composto por: 21% do mercado livre (100% renovável), 18% do Projeto de Geração 

Distribuída (100% renovável) e 61% da Matriz Energética Nacional (43% renovável, segundo 

relatório do Balanço Energético Nacional de 2019). 

Na gestão de resíduos a TIM tem como meta reciclar pelo menos 95% de resíduos 

decorrentes de suas operações e manter esse nível até 2023. Com isso, limitará o descarte de 

resíduos em aterro em até 5%. Em 2020, devido à permanência dos colaboradores em home 
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office, a geração de resíduos sólidos nos escritórios apresentou uma quantidade menor no ano. 

Com um volume de resíduos orgânicos inferior, o percentual de reciclagem foi o dobro, de 24%.  

 

2.5  Consumo cíclico 

 

2.5.1 Magazine Luiza 

 

A Magalu também adota ao Programa Brasileiro GHG Protocol, para suas emissões 

diretas (Escopo 1), que contabilizou 9.584,8 toneladas de CO2, um aumento de 83%, como  

consequência direta do crescimento da operação. Nas emissões diretas, estão contabilizadas a 

frota própria e as empilhadeiras dos Centros de Distribuição (combustão móvel), os gases 

refrigerantes dos aparelhos de ar condicionado e dos extintores de incêndio (emissões fugitivas) 

e o gás de cozinha e os geradores de energia (combustão estacionária). Para as emissões 

relacionadas à compra de energia elétrica (Escopo 2), foi registrada uma queda de 

aproximadamente 30% em relação às emissões de 2019, totalizando 5.065,3 toneladas de CO2 

equivalente. Parte dessa queda deveu-se à redução de 18% do fator de emissão do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Soma-se a isso o consumo de energia reduzido devido ao 

fechamento temporário das lojas físicas, como medida para conter a transmissão da Covid-19. 

Contudo, o principal fator de redução das emissões do Magalu foi a decisão estratégica de 

comprar energia limpa incentivada, tomada em 2009. Atualmente, a empresa tem contratos de 

aquisição de energia eólica no mercado livre e projetos de geração distribuída de energia solar. 

Hoje, 27% de toda energia da Magalu vem de fontes eólicas, quase 65% tem origem nas 

hidrelétricas. Para 2021 a meta é chegar a 70% de energia limpa. No escopo 3 que inclui os 

demais processos da operação, mas que não são diretamente controlados ou executados pelo 

Magalu: deslocamento casa-trabalho dos colaboradores, viagens a trabalho, bens e serviços 

comprados, transporte e distribuição dos produtos comercializados e tratamento de resíduos 

totalizou 74.815,2 toneladas de CO2 equivalente, um aumento de 106% em relação a 2019. 

Na gestão de resíduos, 73% são destinados à reciclagem e 27% ao destino final,. A 

empresa também preparou para o segundo trimestre de 2021 o lançamento de um programa de 

logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos sem utilidade. A iniciativa contará com 

a parceria da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos 

(Abree), e prevê a instalação de coletores em centenas de lojas da companhia espalhadas pelo 

país. 
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2.5.2 Renner 

 

A Renner cita bastante a Moda Responsável em seu relatório que abrange alguns pontos, 

dentre eles identificar/mensurar/reduzir água, energia, químicos, resíduos e emissões de GEE`s; 

inovar no desenvolvimento de matérias-primas e processos menos impactantes; entregar linhas 

de produtos e serviços sustentáveis, com qualidade e comunicar esse valor ao cliente. As metas 

da empresa relacionadas ao meio-ambiente são 80% de produtos de vestuário menos 

impactantes, sendo 100% de algodão certificado; 75% do consumo de energia corporativa vindo 

de fontes de energia renováveis de baixo impacto e 20% de redução das emissões dos escopos 

1, 2 e 3 de CO2 frente ao inventário 2017. No entanto, mesmo com o objetivo de alcançar 

reduções adicionais de emissões,  a Renner é carbono neutro desde 2017; ou seja, neutraliza 

100% das emissões dos gases de efeito estufas. A compensação em 2020 se deu por meio do 

apoio a um projeto de preservação de 186 mil hectares de floresta e de um projeto de reuso de 

águas industriais. O reuso da água retroalimenta o setor produtivo, diminuindo o consumo de 

água e liberação de metano, enquanto o projeto de preservação envolve plantações florestais 

em terras anteriormente sob pastagem extensiva de gado. 

Na operação da companhia, o consumo de água se dá a partir da rede de abastecimento 

na sede, escritórios, lojas e Centros de Distribuição. Em sua sede e Centros de Distribuição, há 

um sistema de captação de água da chuva para reuso. Em 2020, consideraram nos projetos de 

lojas novas e reformas a medição automatizada do consumo de água, com a meta de alcançar 

em 2021 um total de 25 lojas com automação. De 2018 para 2020 o consumo de água foi 

reduzido em 46%, graças ao projeto Produção + Limpa que estimula a ecoeficiência em seus 

processos produtivos e a melhoria do desempenho ambiental da cadeia de Fornecedores de 

Revenda. 

A gestão de resíduos sólidos na Renner tem foco em reduzir o volume de resíduos 

gerados e garantir a correta separação, manuseio, acondicionamento e disposição final, evitando 

contaminação e incentivando sua reinserção no ciclo produtivo a partir da reciclagem. Em 2020, 

houve uma redução de resíduos de 12,7%. Para 2021 a meta é reduzir em mais 10%. 

 

2.5.3 MRV 

 

A MRV também integra o Carbon Disclosure Project (CDP), além do CDP Supply 

Chain, que apoia a empresa na definição de estratégias de engajamento dos fornecedores por 

meio da análise de riscos e oportunidades associados às mudanças do clima e à gestão de GEE. 
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Nas emissões diretas (escopo 1), os principais impactos vêm do transporte de materiais, 

produtos, resíduos, empregados e passageiros; nas indiretas, o principal impacto se relaciona 

com a aquisição de bens e serviços. Em 2020, nos escopos 1 e 2 a companhia gerou 10,6 mil 

toneladas de CO2e e nesse mesmo período compensou 11 mil toneladas de CO2e via compra 

de créditos de carbono, o que neutraliza suas emissões. No escopo 3, emitiu 213 mil toneladas, 

uma redução de 25% em relação a 2019. No entanto, a companhia não deixou claro se 

continuará com essa prática nos próximos anos. 

Entre as iniciativas voltadas para energia, está a implantação da primeira usina 

fotovoltaica para o consumo de obras, plantões de vendas e escritórios, em Uberaba (MG), com 

capacidade de 1 GWh/ano, e a instalação de mais uma, no estado da Bahia (480 MWh/ano). 

Outra informação relevante foi a parceria com uma empresa especializada que viabilizou aos 

seus  colaboradores de Minas Gerais descontos de até 20% na conta de luz com base em energia 

renovável e limpa. De 2019 para 2020, o consumo de energia total caiu 20%. A estratégia é 

continuar investindo em energia fotovoltaica, melhorando o mix de energia consumida por 

empreendimentos e obras. 

A MRV trabalha no mapeamento de impactos associados ao consumo de água em 

diferentes fontes, definindo objetivos, metas e indicadores e implantando planos de ação para 

atingir metas de consumo. O reaproveitamento é feito em diversas frentes nas obras: a água 

usada nas pias, por exemplo, serve para uso nas descargas de mictórios. Em betoneiras, após 

decantada e filtrada, a água é reutilizada na limpeza de equipamentos. Há ainda água da chuva, 

coletada para limpeza e irrigação de jardins. No entanto, somente 0,03% do total da água 

consumida é reciclada e reutilizada, desafio que a empresa se propôs a melhorar. 

Muito importante para uma construção sustentável é lidar com os resíduos. A MRV 

utiliza materiais renováveis, destaque para o piso laminado, que substitui assoalhos de cerâmica 

em quartos e salas dos apartamentos. Em 2020, o volume utilizado desse material mais que 

duplicou, com 849,7 mil m². O descarte de materiais é apenas para empresas licenciadas e 

homologadas. Entre as medidas adotadas para a gestão sustentável está a logística reversa, a 

reciclagem e a busca de material pré-moldado ou pré-fabricado que reduza a necessidade de 

retrabalho e a incidência de quebras. Nesse contexto, a parceria com cooperativas e empresas 

de reciclagem é muito importante. Em 2020, foram destinadas 38,3 mil toneladas para 

reciclagem. No entanto, notei que, apesar do volume total de resíduos ter caído 17%, o volume 

de reciclagem despencou 65% e o de reutilização caiu 55%, o que mostra que ainda falta muito 

esforço a se fazer. 
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2.5.4 Lojas Americanas 

 

A principal fonte de emissões diretas (Escopo 1) está relacionada com o consumo de  

combustíveis fósseis da frota Direct, responsável pelas entregas do Universo Americanas. Na 

comparação com o ano anterior, em 2020, houve uma redução de mais de 90% do Escopo 1, 

devido ao reajuste da nossa frota logística, que teve operação terceirizada, da diminuição do 

uso de diesel para empilhadeiras e geradores, e da redução do consumo de combustível em 

veículos próprios. As emissões indiretas (Escopo 2), provenientes do consumo de energia nas 

1.707 lojas físicas, apresentaram uma diminuição de 17%, em relação a 2019. O resultado foi 

consequência do aumento do uso de energia de fontes renováveis e, também, devido aos 

impactos da pandemia da Covid-19 na operação. Por fim, as emissões do Escopo 3, referentes 

à frota de logística terceirizada, responsável pelo abastecimento de lojas, viagens a negócio e 

viagens realizadas por seus associados de avião e carro apresentou crescimento considerável, 

por quatro principais motivos: reajuste do escopo 1, como mencionado; novas fontes incluídas 

no cálculo; aumento do número de viagens e alta movimentação de veículos em Last Mile. No 

entanto, para mitigar os efeitos negativos as Lojas Americanas compensaram por 2 anos 

consecutivos as emissões do escopo 1 e 2 por meio de compra de créditos de carbono do projeto 

REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação) e pelo Projeto de 

Gerenciamento de Gases do Aterro Sanitário Salvador da Bahia. Além disso, as entregas de 

bicicleta cresceram 48.000% entre 2019 e 2020, e a redução estimada de CO2 foi de 153 

toneladas. 

Por meio da B2W Digital, as Lojas Americanas foram a primeira companhia de e-

commerce brasileira a ser certificada com o selo LEED – Leadership in Energy and 

Environmental Design, na categoria “Silver”, após a construção do prédio B2W Inovação e 

Tecnologia (BIT). Falando de ecoeficiência, as Lojas Americanas tiveram uma redução de 5,1% 

no consumo de energia elétrica, na comparação com 2019. Além disso, 280 lojas são 

abastecidas com fontes renováveis, correspondendo a 25% do total. Em 2020, foram 

inauguradas duas usinas de geração solar que irão abastecer 70 lojas físicas localizadas em 

Pernambuco e Distrito Federal, também possuem três Centrais Geradoras Hidroelétricas 

(CGHs) e uma de biogás, podendo chegar a 20GW por ano.  

A empresa obteve 1.891.842,45 kg de resíduos reciclados. O que representa 68,44% do 

total gerado no ano. Visando alcançar a meta de diminuição de 30% dos resíduos sólidos até 

2030, foi aumentado o uso de embalagens recicláveis e reutilização de materiais que seriam 

descartados. A companhia também investiu em 50 bicicletas elétricas e dez tuk tuks elétricos 
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para auxiliar na operação de São Paulo e do Rio de Janeiro, e está migrando sua frota last mile 

para veículos elétricos.  

 

2.6 Consumo não-cíclico 

 

2.6.1 Ambev 

 

A Ambev e suas subsidiárias têm alto compromisso com ESG. Por exemplo, a Cervepar 

(subsidiária no Paraguai) está se preparando para a certificação Sistema B – selo concedido às 

empresas que aliam prosperidade financeira à preservação do planeta, e que se comprometem 

a construir um ecossistema favorável que solucione problemas sociais e ambientais. Em 

Joinville, foi lançado o primeiro CDD (Centro de Distribuição Direta) sustentável da Ambev 

no Brasil. O prédio, com 12 mil m² de área construída, consegue conectar o maior número de 

iniciativas sustentáveis que já ocorrem separadamente em outros centros, além daquelas 

planejadas especificamente para a planta de Joinville. Entre as iniciativas sustentáveis estão: 

energia solar, frota elétrica – incluindo empilhadeiras, carro, motos e futuramente caminhões 

para distribuição nos pontos de venda –, maquinário elétrico, reutilização da água da chuva, 

100% de tratamento de resíduos recicláveis e coprocessamento de orgânicos. 

A água é a parte mais importante para a Ambev, já que 90% da cerveja é composta por 

água. Por isso, a visão de sustentabilidade prioriza uma gestão pautada pela redução no 

consumo, preservação de bacias hidrográficas e acesso à água potável. Com investimentos em 

tecnologia e inovação, a empresa evitou o desperdício e conseguiu reduzir em 55% o consumo 

de água em suas plantas nos últimos 18 anos, superando a meta de eficiência hídrica 

estabelecida para 2025. A média para cada 1 litro de cerveja produzida caiu de 5,36 litros de 

água para 2,4 litros - índice que é referência mundial na indústria de bebidas. E mais de 70% 

das cervejarias localizadas em áreas de alto risco hídrico já alcançaram resultado de 

2hl por hl de cerveja produzida, meta também estabelecida para 2025. A captação de água caiu 

35% de 2019 para 2020. 

A Ambev ainda apoia o programa Bacias & Florestas, que atua na restauração e na  

conservação de solo e florestas em áreas prioritárias para recarga de mananciais e preservação 

da qualidade de água das bacias hidrográficas. Tendo apoiado nos últimos 10 anos a 

conservação de mais de 10.000 hectares e mais de 700 hectares de nascentes e matas ciliares 

em restauração florestal. Um outro projeto social é a AMA, que garante o acesso à água a quem 

precisa. 100% do lucro das vendas da água AMA são revertidos para projetos sociais. 
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As mudanças climáticas podem ter um efeito negativo sobre a produtividade agrícola, 

como diminuição da disponibilidade e preços menos favoráveis para certas commodities 

agrícolas, necessárias para os produtos da empresa, como cevada, lúpulo, açúcar e milho. Por 

isso a empresa tem duas metas bem agressivas até 2025: 100% da sua eletricidade seja 

proveniente de fontes renováveis e reduzir 25% das emissões de carbono em toda a cadeia de 

valor - isso significa o mesmo que tirar quase um milhão de carros da estrada todos os anos. 

No Brasil, as emissões de CO2e caiu em todos escopos (1, 2 e 3) em 2020 na Ambev. 

No entanto, a operação no Canada aumentou consideravelmente. Em relação à energia 

renovável, a empresa está construindo na Bahia um parque eólico com potência superior a 80 

MW para ser usado na produção das cinco fábricas que produzem Budweiser no Brasil. Com 

isso, a produção e a distribuição de Budweiser e demais marcas produzidas nessas cervejarias 

serão feitas com energia 100% limpa até 2022. E a partir de 2023, mais de 90% das operações 

da companhia serão abastecidas por energia renovável. 

 

2.6.2 JBS 

 

Algumas das metas globais da JBS no lado ambiental são: Net zero até 2040, ou seja, 

zerar o balanço de suas emissões e redução de 30% nas emissões dos escopos 1 e 2 por 

intensidade; US$ 1 bilhão investido em projetos de redução de emissões das próprias 

instalações; eliminar o desmatamento ilegal de sua cadeia de fornecimento de gado brasileiro 

até 2025; utilizar 60% da energia elétrica de fontes renováveis e por fim 15% de redução no 

uso de água por intensidade. 

Aproximadamente R$ 500 milhões foram investidos em gestão ambiental nas operações 

da JBS no mundo todo em 2020. Na gestão da água e efluente a empresa reitera o compromisso 

com o uso sustentável da água como uma prioridade em todas as unidades. Mais de R$ 160 

milhões foram investidos no tratamento de água e efluente em suas operações em 2020. Além 

disso, a JBS garantiu que 84% do volume de água captada e utilizada em seus processos 

industriais retornassem ao meio ambiente com qualidade e de forma segura. O consumo total 

de água não se alterou de 2019 para 2020. Já o volume de efluente gerado e tratado por fonte 

de destinação caiu 5% na comparação ano-a-ano. 

A JBS vai zerar o balanço de suas emissões de gases causadores do efeito estufa, 

reduzindo suas emissões diretas e indiretas (escopos 1, 2 e 3) e compensando toda a emissão 

residual. Já é um grande avanço visto que a maioria das empresas aqui vistas apenas se 

comprometem com os escopos 1 e 2. Além disso, a JBS realizou a emissão e a precificação no 
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mercado internacional de US$ 1,0 bilhão em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes, 

atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela Companhia. 

Na comparação com 2019 as emissões não tiveram alterações, com exceção do escopo 3 que 

reduziu 37%.  

A eficiência energética por sua vez há indicadores medidos todos os anos, dentre eles o 

consumo de energia elétrica, consumo de energia direta e percentual de energia renovável direta 

utilizada. O indicador de desempenho utilizado é o consumo de energia elétrica por tonelada de 

produto, indicador de intensidade. Como já dito, a meta da empresa é chegar em 60% de energia 

renovável, em 2020 finalizou o ano com 45%, além de uma redução de 4% no uso de energia 

elétrica por intensidade em relação a 2017. 

Os maiores destaques na gestão de resíduos está o reaproveitamento de 95 mil toneladas 

de resíduos para a geração de energia. Foram também reaproveitados mais de 984 mil toneladas 

de resíduos gerados pela Companhia, representando aproximadamente 50,6% do total de 

resíduos gerados. Já a quantidade de resíduos enviados para aterros saiu de 21% para 16%. 

Outros destaques ambientais foram o desenvolvimento do Piso Verde, que recicla um 

tipo de plástico gerado como resíduo de suas operações e o transforma em material de 

construção civil. As aparas de embalagens multicamadas (PVDC – policloreto de vinilideno), 

plástico utilizado em produtos in natura embalados a vácuo e de difícil reciclagem, agora são 

usadas para a fabricação de pisos intertravados, próprios para a aplicação em ambientes 

externos, como pavimentação de pátios. Em 2020 ainda iniciou a construção da primeira 

unidade de fertilizantes especiais, organominerais e orgânicos da Companhia em Guaiçara, no 

interior de São Paulo, cuja matéria-prima será o resíduo orgânico de 26 unidades da JBS. A 

previsão é que a unidade seja inaugurada no segundo semestre de 2021. 

 

2.6.3 Marfrig 

 

A Marfrig criou um produto diferenciado, a marca Viva!, linha de cortes de carnes 

produzida sob o conceito de Carne Carbono Neutro (CCN). Nesse formato, os animais são 

criados em sistemas que se integram na pecuária-floresta, que permitem neutralizar as emissões 

de metano efetuadas pelos animais. Para isso, são utilizadas técnicas como Integração Lavoura 

Pecuária (ILP) e Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF), voltadas a conciliar e equilibrar 

pastos e biodiversidade. Além do Carne Carbono Neutro (CCN), também estão trabalhando no 

conceito de Carne de Baixo Carbono (CBC), que será lançado em breve.  
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As emissões globais de gás de efeito estufa (GEE)  do escopo 1 em 2020 somaram 

526.483 toneladas de CO2e, superando em 16% o resultado do ano anterior, refletindo 

principalmente o aumento das emissões pelo tratamento de efluentes de uma planta da National 

Beef. Já as emissões globais de escopo 2 totalizaram 208.690 toneladas de CO2e, redução de 

4%, refletindo o aumento de eficiência energética, representado pela redução do consumo de 

energia da National Beef (-1%), mesmo com expansão de 5% da produção. As emissões globais 

do escopo 3 somaram 29.259.824 toneladas de CO2e, queda de 8% em relação a 2019. A 

redução reflete a menor emissão por viagens aéreas, além da queda das emissões associadas à 

destinação dos resíduos gerados nas operações (-13,6%), e das emissões pela compra de 

produtos de terceiros (carne e bovinos para abate).  

Para auxiliar nas metas de redução, a empresa criou 5 indicadores, sendo os principais: 

porcentagem de atingimento da meta de redução das emissões de GEE (escopos 1 e 2); 

porcentagem de animais abatidos provenientes de sistemas de baixa emissão de GEE e 

porcentagem de energia elétrica comprovadamente renovável. Para gerenciar essa questão, foi 

instituído o Programa Marfrig Verde+, onde assumiram o compromisso de ter 100% da cadeia 

de produção livre do desmatamento até 2030. A empresa não deixa claro nenhum número 

específico de redução nas emissões. 

Em relação ao consumo de água, a Marfrig, em 2020, o consumo de água totalizou 26,9 

milhões de m3, leve alta de 1,5% em relação a 2019. Esse resultado reflete principalmente o 

aumento de consumo verificado na América do Norte, de 4,1%, que acompanhou o crescimento 

do volume de produção no período. 100% das unidades operacionais realizam medições do 

volume de água captada, a meta global é a redução média de 20% do volume de água consumido 

para a produção de uma tonelada de produtos até o ano de 2035. 

O consumo de energia totalizou 1.640,5 milhão de GJ, superando em 10,3% o volume 

do ano anterior. A maior demanda ocorre na operação da América do Sul, que concentra maior 

número de plantas e que respondeu por 50,6% do total do consumo. A empresa está analisando 

metas de redução de energia, a serem divulgadas no próximo relatório. 

Os resíduos sólidos representam 129,9 milhões de toneladas nas operações da empresa 

em 2020, dos quais 288,0 toneladas são resíduos perigosos, assim classificados itens como latas 

de tinta, estopas com contaminantes, lâmpadas de vapor de mercúrio, entre outros. O maior 

volume procede da América do Sul, região em que está concentrado o maior número de plantas. 

Em relação ao destino dado aos resíduos sólidos, o método de compostagem é o mais utilizado, 

respondendo por 62% do total.  
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2.6.4 BRF 

 

A BRF tem um sério compromisso com a mudança no clima, assim como as demais 

empresas. A governança da agenda climática na BRF está pautada na gestão e adaptação dos 

riscos e oportunidades e no monitoramento e mitigação das emissões de gases de efeito estufa. 

As emissões do escopo 1 caíram 6% em relação a 2019, totalizando 282 mil toneladas de CO2e, 

para comparação, esse número é quase metade do emitido pela Marfrig. No escopo 2, caíram 

16% em 2020 em comparação às emissões de 2019. Até 2030 o desafio é reduzir em 20% a 

intensidade das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), tendo como base o ano de 2019. As 

iniciativas para dar aderência a este plano estão focadas no uso de energia elétrica de fontes 

limpas, substituição de fluidos de refrigeração e na priorização do consumo de combustíveis 

renováveis. Além disso, para 2021, o compromisso é entregar ao mercado uma linha de produto 

carbono neutro.  

Para isso, a meta da empresa é aumentar para 50% a autoprodução de energia elétrica 

proveniente de fontes limpas até 2030. Em 2020, o percentual de energia proveniente de fontes 

renováveis foi de 91,1%, número que caiu em relação a 2019, onde era de aproximadamente 

93%. A companhia manteve a premissa de uso prioritários de fontes renováveis em nossa matriz 

energética. A BRF também firmou um convênio com o 

Banco do Brasil, que disponibilizará R$ 200 milhões em limites de crédito para financiar 

investimentos na instalação de painéis de energia solar nas granjas dos integrados. 

Os resíduos enviados a aterros industriais e autoclavagem ficaram em 29% do total de 

resíduos gerados em 2020, diminuindo 5 p.p em relação a 2019. Uma meta em relação a este 

tema é ter 100% das embalagens recicláveis, reutilizáveis ou biodegradáveis até 2025. Além 

disso, existe uma área que constrói uma forma de gestão de componentes a partir de projetos 

focados em redução de custo e, indiretamente, redução do consumo de embalagem, de maneira 

a impactar positivamente o tema da sustentabilidade. 

Pelo ramo em que a BRF atua, suas operações contam com a água como um recurso 

crítico. Por isso, seguem padrões de qualidade rigorosos que garantem a conformidade com 

todos os regulamentos do Ministério da Agricultura sobre o consumo e qualidade de água nos 

processos. Em 2020, a empresa assumiu o compromisso de reduzir em 13% o indicador de 

consumo de água (m3/ton) até 2025. Para 2021, o desafio é chegar ao final do ano com uma 

redução de 3%. Para isso afirmam ser necessário controlar, medir e monitorar os recursos 

hídricos, estabelecer indicadores de monitoramento e metas para promover o uso sustentável 

dos recursos hídricos, dentre outras iniciativas. 
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2.7 Saúde e auto-cuidado 

 

2.7.1 Intermédica 

 

Anualmente a Intermédica emprega 7 milhões de reais para a gestão de resíduos junto 

aos terceiros e também para estudos de novas parcerias. Por gerar um alto número de resíduos 

perigosos a empresa deve garantir a proteção dos trabalhadores, a preservação ambiental e a 

saúde pública. As companhias são corresponsáveis por todo o ciclo, desde a geração até a 

destinação final desses resíduos. A mão de obra é especializada para segregação, transbordo e 

movimentação de resíduos; e para a homologação dos prestadores contratados para coleta, 

transporte e parcerias para recebimento desses materiais. Foi estabelecido no último trimestre 

de 2020 uma meta mensal de geração para diferentes categorias de resíduos. As metas máximas 

estabelecidas foram: 2% de resíduos químicos, 25% de resíduos infectantes, 50% de resíduos 

comuns, além de meta mínima 23% de resíduos recicláveis. Em 2020 somente 9% dos resíduos 

gerados foram destinados para reciclagem. 

Na Intermédica 64% dos Centros Clínicos e Administrativos, e 73% dos Hospitais têm 

iluminação LED, isso deve gerar redução de consumo estimada em 48% no sistema. 7 dos 

hospitais da empresa tem monitoramento em tempo real do consumo de energia (Follow 

Energy). No final de 2020 foi definido, entre as áreas de engenharia de obras e sustentabilidade, 

o desenvolvimento de um checklist para avaliação dos aspectos e impactos socioambientais em 

novas construções, cuja implementação terá início em 2021. Na comparação com 2019, o 

consumo total de energia aumentou 161%. O aumento do consumo de energia (energia elétrica, 

óleo diesel, GN e GLP) em alguns Hospitais e Centros Clínicos se justificam pelo aumento dos 

atendimentos e internações devido à Covid-19. 

Assim como para energia, em relação ao consumo de água, a empresa adota 

padronização e caderno de especificações de materiais utilizados em obras de construção das 

unidades. Entre as medidas que a empresa adota para reduzir o consumo está torneiras e 

mictórios com sistema elétrico ou mecânico de fechamento automático, restritores de vazão, 

arejadores e sistemas de descarga com fluxo reduzido e diferenciado por tipo de dejeto em vasos 

sanitários (dual flush), por exemplo. O consumo de água também aumentou, 36% em relação a 

2019. 

A Intermédica tem monitorado a evolução das emissões de gases de efeito estufa de suas 

operações nos últimos três anos, o grupo se tornou 100% carbono neutro por meio da aquisição 

de créditos de carbono de Projeto REDD+ para os escopos 1 e 3, e certificados de energia 
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renovável (REC Brazil e I-REC) para o escopo 2. Além disso, no 1° trimestre 2021, foi iniciado 

a construção de usinas solares, que irão contemplar 55% dos centros clínicos (aproximadamente 

60 unidades) que operam em baixa tensão, em uma área de 155.085 m²  ou o equivalente a 15 

campos de futebol. O investimento em geração própria de energia renovável e limpa faz parte 

do compromisso de sustentabilidade GNDI no combate às mudanças climáticas. 

 

2.7.2 Raia Drogasil 

 

A gestão da eficiência energética segue um planejamento robusto e maduro na Raia 

Drogasil, que ampliará continuamente o consumo de energia de fonte renovável. O prédio da 

matriz está inserido no mercado livre, que garante a origem 100% renovável. Em 2020, o 

número de lojas abastecidas por usinas de geração distribuída, de menor impacto ambiental, 

passou de 116 para 202 unidades. O compromisso é chegar a 1.731 lojas em 2021. Para alcançar 

este número, a RD tem contratos de comodato com 54 usinas fotovoltaicas, pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs) e usinas de biogás, totalizando uma potência instalada de 44MW. Outras 

metas relacionadas à energia são: iluminação LED em 100% das lojas e para os CDs de Recife 

(PE) e Guarulhos (SP); instalação de 900 aparelhos alinhadores de elétrons nas lojas; migração 

da fonte de energia dos CDs Guarulhos e Goiânia para o Mercado Livre. O consumo de energia 

elétrica cresceu 3% em relação a 2019, já o consumo de eletricidade de fontes renováveis 

aumentou 5%, o que melhora a distribuição total de energia. 

Além das medidas tomadas do ponto de vista energético, a RD aderiu em 2020 a 

plataforma Compromisso com o Clima, cujo objetivo já foi comentado neste capítulo. Com esse 

modelo, a RD compensou 50% de suas emissões, o que corresponde a 17.123 toneladas de 

CO2e. Prioritariamente, a empresa apoiará projetos ligados à gestão de resíduos e energia no 

programa de gestão de carbono. Além da compensação, a RD realizou testes com um caminhão 

elétrico no Centro de Distribuição de Embu (SP). Para 2021, vão ter dois desses veículos 

operando em sua malha logística. As emissões totais em 2020 cresceram 19% em relação a 

2019.  

Na empresa existe um Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), que 

guia todas as ações de controle e destinação. No prédio da matriz, em São Paulo (SP), há 

diversos pontos de coleta com separação entre lixo orgânico e reciclável. Além disso, geramos 

no ambulatório, resíduos hospitalares, que passam por separação cuidadosa, armazenamento 

isolado, identificado e retirada por serviço semanal especializado da prefeitura. A empresa 

também adotou o cupom digital, o programa busca estimular a não impressão do cupom fiscal, 
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em que o cliente o recebe via e-mail – uma iniciativa capaz de reduzir significativamente o 

volume de papel impresso nas transações diárias de suas lojas. Dos resíduos perigosos, o 

volume chegou a 675 toneladas em 2020, em comparação, em 2019 houve 104 toneladas. Dos 

não perigosos aumentou 32% em 2020, sendo que os específicos de reciclagem aumentaram 

12%. 

Em relação ao consumo de água, a água utilizada na companhia, comprada de terceiros 

(companhias de saneamento), teve um volume total de consumo de 389.793 m³ em 2020, 

aumento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior. Esse aumento de consumo se 

dá naturalmente pela expansão da companhia e pela abertura de novas lojas. Para 2021, será 

implantado o processo de medição e acompanhamento do consumo, visando aprimorar ainda 

mais a gestão de água. 

 

2.7.3 Grupo Natura 

 

A empresa é uma das mais conhecidas por seu case de sustentabilidade, não é à toa,. Há 

12 anos, a Natura integra o grupo de empresas mais sustentáveis do mundo, segundo o ranking 

Global 100, da companhia canadense de mídia e pesquisa Corporate Knights. Em 2020, de 

maneira inédita, o reconhecimento se estendeu ao grupo Natura &Co.  

Como meta de redução, a Natura tem como ambição para 2030 reduzir em 33% as 

emissões de GEE, tendo como ano-base 2012. Além disso, deve seguir com a meta de 

compensar 100% de todas suas emissões via projetos ambientais e sociais. Desde 2007, 34% 

de suas emissões foram compensadas na região Amazônica, por exemplo, a parceria com a 

RECA reduziu taxa de desmatamento em 88 propriedades para 0,52%, um quinto da média do 

entorno (2,4%) e evitou a emissão de 73 mil toneladas de CO2e na atmosfera. O grupo cita 

alguns motivos para a redução de emissões como redução da circulação da revista impressa a 

partir da expansão do catálogo digital, mix de produtos vendidos com menor intensidade de 

emissão, restrições de viagens devido ao covid-19, de qualquer forma, em contraparte houve 

aumento na distribuição de produtos com o crescimento das vendas, incluindo a exportação. 

Com isso, as emissões totais subiram cerca de 6,7% em 2020, considerando toda a cadeia 

(escopos 1, 2 e 3). Algumas iniciativas não avançaram, como combustíveis renováveis e 

eletrificação na logística, por exemplo. Por outro lado, desenvolveram cadeias de reciclagem 

para o plástico e o vidro para posteriormente incorporar nas embalagens da marca. 
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Alinhado a ecoestratégia, citada no capítulo 2, a Natura com sua linha Ekos, reconhece 

a rastreabilidade da cadeia de fornecimento dos ingredientes naturais e reforça seu compromisso 

com o comércio justo, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento das comunidades. 

Além dessa linha, a Natura expandiu seu uso para outras marcas-filha. Atualmente, contam com 

38 bioingredientes (óleos, manteigas, óleos essenciais, extratos e derivados) da biodiversidade 

amazônica, empregados também nas formulações de rosto, para tratamento de cabelos e na 

perfumaria. Esse desempenho está diretamente associado ao crescimento em mais de sete vezes 

na compra desses insumos desde 2011. 2020 foi encerrado com 93% de suas fórmulas de origem 

natural e 84% do portfólio vegano (sem ingredientes ou derivados de origem animal).  

Em 2020 o Grupo Natura registrou queda de 4% no consumo de energia, principalmente 

influenciada pelas atividades administrativas remotas por conta da pandemia e por ações de 

ecoeficiência que compensaram o aumento em sua produção. Este consumo faz parte da 

estratégia de redução de GEE. Assim como a Raia Drogasil, a Natura obteve certificados I-REC 

para garantir a rastreabilidade de energia 100% renovável em suas fábricas, centros de 

distribuição e escritórios da Natura no Brasil, o que representou uma redução de 72% das 

emissões provenientes de energia elétrica. 

A gestão de resíduos é muito importante para o grupo, sendo uma empresa de bens de 

consumo, o principal impacto na geração de resíduos está nas embalagens dos produtos que vão 

para o consumidor final. Algumas de suas metas são zerar o desperdício em suas operações, 

reduzir o uso de materiais, coletar mais resíduos do que geram e contribuir com a estruturação 

das cadeias de reciclagem. Além de usar a inovação ao seu favor, ou seja, produzir embalagens 

com menor impacto ambiental. A geração de resíduos nas operações da empresa cresceu 10% 

em 2020, acompanhando o aumento de sua manufatura. Entre os materiais, os de maior impacto 

foram papelões, plástico e madeira, sendo o papelão o que mais contribuiu com o crescimento 

no volume.  

O total de água retirada sofreu uma leve queda em 2020, apesar do crescimento da 

operação da empresa. As fontes de captação de água na Natura variam entre rede e poços e os 

maiores consumidores são as fábricas em Cajamar (SP) e Benevides (PA). O grupo tem como 

ambição a redução e neutralização de impacto baseada na pegada hídrica, em toda a cadeia da 

Natura Brasil, ao final de 2020 haviam alcançado ações relacionadas ao consumo nas operações 

e o desenvolvimento da metodologia da pegada hídrica, sendo a base para a quantificação da 

água no EP&L. 

 

2.7.4 Hypera  
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A empresa se compromete a trazer uma vida mais saudável para as pessoas, e na busca 

por uma pegada ambiental menor, trabalham com uma cultura do uso eficiente de insumos. 

Dentre as iniciativas ambientais está em primeiro lugar a redução do uso de água em processos 

de limpeza de equipamentos, em segundo lugar está a redução do descarte de resíduos, e 

diminuição do uso de reagentes nas áreas de laboratórios ou Controle de Qualidade. Por último, 

e em terceiro lugar, está a redução do consumo de papel e digitalização de processos internos. 

A Hypera também implementou uma Agenda do Clima, onde pretende expandir suas ações para 

as principais áreas do Grupo, a partir de 2021. Até o ano de 2022 a empresa vai dedicar 32 

milhões de reais para mitigação de efeitos climáticos sendo 7,5 milhões para o reuso de água 

da ETE para torres de resfriamento e utilidades; 3 milhões para o aumento da capacidade de 

armazenamento de água; 2,2 milhões para a perfuração de poços artesianos e 19 milhões para 

a implantação de subestação e linhas de transmissão de energia elétrica. 

As emissões totais diminuíram 17% entre 2019 e 2020, isso se deve a uma redução das 

viagens a negócios e na geração de resíduos enviados para aterro sanitário, a uma matriz 

energética mais limpa além do home office de suas operações. Falando da biodiversidade, a 

Hypera realizou suas ações em concordância com a Lei Federal da Biodiversidade nº 13.123/15. 

Um dos principais impactos da operação se dá na utilização de matérias-primas e produtos 

naturais na produção. Por isso será aplicado R$ 1 milhão em projetos voltados para conservação 

e proteção da biodiversidade.  

A geração de resíduos é muito importante para a empresa, foi lançado um Programa de 

Logística Reversa  e investidos 371 mil reais. Por meio do Programa, o equivalente a 22% de 

todo volume dos materiais de embalagens de dermocosméticos e alimentos produzidos pela 

Hypera Pharma no ano foram para reciclagem. Outra medida em 2020 foram os resíduos 

orgânicos gerados nos refeitórios da empresa passaram a ser destinados para a compostagem, 

reduzindo a quantidade de resíduos enviados para o aterro sanitário. A geração de resíduos das 

áreas produtivas caiu 44% em 2020, comparado a 2019. 

O consumo de energia renovável hidroelétrica cresceu 3,7% em 2020, comparado ao 

ano anterior. Os custos com energia elétrica também cresceram em 2020, 56% em comparação 

ano-a-ano. Em 2022, está prevista a finalização da subestação de energia da Brainfarma. 

Por meio dela, a Brainfarma aumentará a estabilidade energética das plantas fabris, pois 

receberá energia diretamente da alta tensão, eliminando os geradores e, consequentemente, o 

consumo e a queima de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, o que impactará na redução 

das emissões de GEE de Anápolis. 
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O consumo de água aumentou 30% em 2020 comparado a 2019. A empresa traz o 

Programa PURA, que traz algumas iniciativas já comentadas como (ampliação do 

armazenamento, reuso de efluente da ETE para resfriamento, reuso da água e poços) que visam 

aumentar a segurança hídrica, além de conscientizar colaboradores e a comunidade sobre o uso 

da água. 

 

2.8  Industrial 

 

2.8.1 WEG 

 

Em 2020 a WEG criou uma Diretoria de Sustentabilidade, além de um Comitê de 

Sustentabilidade, com equipe multidisciplinar, contemplando representantes das cinco unidades 

de negócio. O relatório da WEG tem todos os dados de resíduos, água, emissões e energia, no 

entanto, há pouca informação descritiva deles. Dentre as metas para 2030 estão alcançar a 

gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; reduzir substancialmente a geração 

de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. 

A WEG tem um programa que se chama WEG manufacturing system (WMS) que tem 

como prática de gestão a ecoeficiência e produção mais limpa, dentre os objetivos estão reduzir 

impactos ambientais; reduzir consumo de recursos energéticos e hídricos; reduzir refugos; 

reduzir perdas e desperdícios. Além dele, possui uma fábrica de embalagens, a RF 

Reflorestadora, localizada no Brasil. Esta unidade produz todas as embalagens de madeira 

utilizadas em algumas linhas de seus produtos. Para realizar, contam com áreas de 

reflorestamento próprias que garantem o fornecimento contínuo de madeira e a preservação 

deste recurso natural e de áreas de florestas naturais, reserva legal e áreas de preservação 

permanente que ajudam na preservação da biodiversidade local. 

O consumo total de água caiu 12% em 2020, acompanhado pela queda de 1% no 

consumo de energia, 9% nas emissões de CO2e dos escopos 1 e 2 e por fim de 13% nos resíduos 

sólidos. Todos os indicadores apresentam queda, o que é um bom indicativo, principalmente 

pela receita operacional da empresa ter aumentado 31% no período, ou seja, mesmo com o 

aumento de suas operações conseguiu manter uma queda nos principais indicadores emissores 

de gases de efeito estufa. 

 

2.8.2 Localiza 
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Em 2020, a Localiza se tornou a primeira empresa no setor de aluguel de carros a 

integrar o Índice Carbono Eficiente da B3 e a primeira a publicar seu inventário de gases de 

efeito estufa no Registro Público de Emissões do GHG Protocol7. Além do aprimoramento 

constante de reporte, no ano de 2020 a companhia passou a apoiar institucionalmente o 

programa Compromisso com o Clima do Instituto Ekos. 

Para minimizar os impactos ambientais, cerca de 99% dos carros são abastecidos por 

etanol, combustível menos poluente do que a gasolina, quando esse abastecimento é feito pela 

empresa. Além disso, 100% de suas emissões do escopo 1 e 2 foram compensadas a partir da 

aquisição de créditos de carbono de uma fábrica de cerâmica de Ituiutaba, interior de Minas 

Gerais, que substituiu a lenha nativa por biomassa para alimentação de seus fornos. Assim como 

a WEG, as emissões do escopo 3 não foram divulgadas, em 2021 a empresa se propõe a reportá-

las. 

Cerca de 80% dos centros de operação da frota da Localiza, agências, lojas e sede 

utilizam energia elétrica em baixa e média tensão comprada das distribuidoras que possuem a 

concessão de cada localidade. Isso significa que a fonte é a mesma da matriz energética 

brasileira, composta em sua maioria pela energia renovável hidrelétrica. Outras medidas 

também são tomadas como migração de lâmpadas comuns para tecnologia LED, metas sobre 

consumo energético em contrato de gestão dos colaboradores, troca do equipamento de ar-

condicionado das filiais pelo modelo Inverter e uso de temporizadores para acendimento e 

desligamento automático da iluminação. A companhia também busca cada vez mais optar pela 

energia solar, por isso encerraram 2020 com 59 unidades atendidas pela energia gerada nas 

fazendas solares instaladas em MG, RJ e PE, totalizando uma produção superior a 1.700.000 

kWh, um incremento de 14,6% em comparação à produção de 2019. O consumo total de energia 

elétrica cresceu 19% em 2020, comparado a 2019 e a intensidade energética caiu 42%. A 

economia total de energia obtida em decorrência desses implementos foi de 22 mil GJ. 

No consumo de água a companhia adota a lavagem a seco em seus automóveis, que 

possibilita a redução do consumo médio de 30 litros de água para até 200 ml em cada operação. 

Alguns veículos precisam ser lavados com água para tirar certos tipos de sujeira, em 2020, 

41,9% da frota foi higienizada com água e xampu biodegradável, o que ajuda a preservar o 

meio ambiente. O consumo de água no final de 2020 foi de 0,0886 m³ /frota, valor 24,4% 

inferior ao indicador de 2019, que foi de 0,1172 m³ /frota. 

 
7 O indicador tem como objetivo incentivar o controle de emissão de gases de efeito estufa (GEE) entre as empresas 

listadas na bolsa 
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Pelo tipo de operação que a Localiza tem, são gerados altos volumes de resíduos, para 

mitigar esse impacto, são feitas parcerias com projetos de logística reversa. Os fornecedores de 

pneus recolhem as carcaças quando os pneus atingem o final da sua vida útil, por exemplo. Não 

há indicadores claros no relatório a respeito dos números na geração de resíduos. 

 

2.8.3 Embraer 

 

Dentre os compromissos assumidos pela empresa está a neutralidade em carbono nas 

operações até 2040 dos escopos 1 e 2, ainda assim desejam reduzir em 50% as emissões líquidas 

de carbono até essa mesma data, tendo como ano-base 2018. Até 2050 deseja neutralizar as 

emissões do escopo 3, em seu relatório isso será possível usando o desenvolvimento de 

produtos, serviços e tecnologias sustentáveis disruptivas, incluindo eletrificação, híbridos, 

biocombustíveis, incluindo SAF e outras energias alternativas inovadoras; trabalho em conjunto 

com fornecedores para tornar suas aeronaves atuais compatíveis com o uso de 100% de SAF; 

trabalho ativo com a cadeia de suprimentos para expandir a escala global de produção de SAF 

e melhoria contínua da eficiência de suas aeronaves atuais até a certificação de novas 

tecnologias. 

No ponto de vista energético, a Embraer admite reduzir em 100% seu consumo de 

energia de fontes renováveis até 2030 e meta intermediária de pelo menos 50% de energia 

renovável até 2025. As diretrizes da empresa relacionadas a administração da energia e água 

são promover e aprimorar o desenvolvimento de tecnologias para que seus produtos, processos 

e equipamentos tenham menor impacto ao meio ambiente e às pessoas, de forma sustentável; 

promover a melhoria de processos, instalações e equipamentos, incentivando a eficiência 

energética, em última instância mitigando riscos e perigos, aspectos e impactos ambientais e 

consumo de recursos naturais; considerar a adoção de novas fontes de energia, investindo no 

uso de energias renováveis. No entanto, os indicadores ainda não animam, de 2017 para 2020 

houve uma queda de 24% no uso de energia renováveis como biomassa, solar, eólica e pequenas 

hidrelétricas. Já o consumo de energia não-renovável cresceu 10% nesse mesmo período. Já o 

consumo total de água caiu 19% de 2017 para 2020, o que é um bom indicador, principalmente 

pela operação ter crescido no período, representado pela receita líquida que teve um avanço de 

4%. No entanto, um indicador que representa a eficiência hídrica é a reutilização ou reciclagem 

da água, que caiu 42% nesse mesmo período. 

Os resíduos totais cresceram 1% entre 2017 e 2020, no entanto, a cobertura dos dados 

cresceu 21 p.p, o que representa que a empresa agora cobre praticamente toda sua geração nas 
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instalações Ozires Silva, Eugênio de Melo, Taubaté, ELEB, Botucatu, Gavião Peixoto, 

Sorocaba, Nashville, Fort Lauderdale, Melbourne, Jacksonville, Macon, Évora e OGMA. A 

empresa se propõe a compensar quaisquer emissões residuais que não sejam reduzidas através 

de projetos de eficiência, energia alternativa disponível ou novas tecnologias. 

 

2.8.4 Rumo 

 

A Rumo investiu 3 bilhões de reais em recursos para realizar ações que visam ampliar 

a eficiência operacional com as mudanças climáticas. Por enxergar que tais mudanças podem 

influenciar diretamente na receita da empresa, o CEO da Rumo assinou a Carta de Neutralidade 

Climática se comprometendo com metas ambiciosas de carbono neutro até 2050. 

Como 99,15% das emissões da companhia decorrem do consumo de diesel pelas 

locomotivas, a empresa conta com uma área de eficiência energética, dividida em Operação 

Norte e Sul, para monitorar as especificidades de cada operação, analisar os cenários e 

desenvolver estratégias da redução de consumo, atrelados a investimentos em renovação de 

frota, revitalização de via permanente, equipamentos de tecnologia e expansão de capacidade 

dos terminais. As emissões do escopo 1 caíram 6% em relação a 2019, do escopo 2 caíram 11%. 

Em 2020, a quantidade de efluentes gerados na Rumo foi inferior a cerca de 5000 m³ 

em relação à de 2019, em razão da variabilidade de produção e safra, o que impacta nas 

atividades de lavagem de locomotivas e vagões. Diferente de algumas empresas, nesse relatório 

a Rumo não atua em áreas de estresse hídrico. Além disso, internamente também houve medidas 

de conscientização como o treinamento e incentivando ações de consumo consciente que já 

foram realizadas por 1.588 colaboradores. 

Na geração de resíduos, o volume total gerado em 2020 ficou em linha com o do ano 

anterior. Aplicando o conceito de economia circular, os materiais enviados para reciclagem, 

82% do total, se mantiveram como os mais significativos, considerando os insumos utilizados 

na via permanente, como sucatas de trilhos, dormentes e material rodante.  

Por fim, o consumo total de energia elétrica consumida em 2020 foi 13% inferior ao de 

2019, exatamente o mesmo percentual de redução no consumo de fontes não-renováveis. Por 

outro lado, um bom indicador é que o consumo de fontes renováveis cresceu 16%, o que mostra 

uma migração na matriz energética da empresa. O que ajudou nesses números foram a 

migração, para nuvem, do data center da companhia e a compra de energia de fontes renováveis 

certificadas. 
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2.8.5 Azul 

 

A azul opera de maneira eficiente e dá uma alta atenção às mudanças climáticas. Um 

dado muito interessante no relatório da mesma é que enquanto suas aeronaves A320neo tem 

uma emissão de 55 gCO2/passageiro.km e o E2 de 63 gCO2/passageiro.km, veículos como 

moto emite 72 gCO2/passageiro.km e um carro compacto 130 gCO2/passageiro.km. Frotas 

mais novas também emitem menos combustível por passageiro, e a Azul tem a frota mais jovem 

do Brasil, com idade média de 6,6 anos. Terminando 2020 com 62 aeronaves de nova geração, 

representando 66% de sua oferta de assentos. Além das aeronaves a Azul também busca 

eficiência em outros ramos da sua operação, por exemplo, utilizam lâmpadas de LED em todos 

os prédios corporativos e hangares, além de nos aeroportos, sempre que possível; trabalho 

remoto, implantado por meio do programa Azul de Onde Estiver, incentiva reuniões e eventos 

online e diminui a necessidade de locomoção. A Azul se compromete e ser net-zero até 2045. 

Um grande desafio visto que ela emitiu 1,6 milhões de toneladas em 2020, somente no escopo 

1. 

O consumo total de energia diminuiu em 2020, e a empresa economizou 1,58 bilhões, 

um exemplo prático foi passar a regular os aparelhos de ar condicionado centrais de acordo com 

a temperatura externa e quantidade de pessoas, para evitar consumo desnecessário de energia. 

A Azul também apoia o programa Brasil que Sonha onde apoia a energia eólica, além de outros 

programas sociais.  

Em relação aos resíduos, a companhia lançiu uma parceria com Selo eureciclo, iniciativa 

brasileira que promove o desenvolvimento da cadeia de reciclagem e incentiva a economia 

circular, por meio da compensação ambiental das embalagens, com reciclagem de seu 

equivalente, e da remuneração direta dos operadores de reciclagem. O objetivo da empresa é 

compensar o impacto ambiental dos resíduos pós-consumo gerado pelos serviços de bordo. A 

Azul é a única companhia aérea participante dessa iniciativa, com reciclagem de 100% das 

embalagens de snacks servidos a bordo. Outra meta é reduzir ou eliminar a utilização de papel 

no despacho de 100% dos seus voos até o final de 2022. 

 

2.9  Utilidades 

 

2.9.1 Cemig 
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Apesar das características da matriz elétrica da Cemig predominantemente renovável e 

de baixa emissão de GEE, há o envolvimento da alta liderança na definição de estratégias para 

reduzir as emissões de GEE. Uma delas são projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL)1, com adoção de preço interno de carbono para analisar a viabilidade de novos projetos. 

Em 2020, as operações da Cemig foram responsáveis pela emissão direta (Escopo 1) de 

11.652,4 toneladas de CO2e, representando uma redução de 77,57% em relação a 2019, cujas 

emissões de Escopo 1 somaram 51.939 toneladas de CO2e, acumulando uma redução de 

98,11% em relação ao ano base. Isso se deve a expansão da geração de energia em fontes 

renováveis de baixo carbono.  

Em relação ao consumo de água, a companhia obteve, em 2020, uma redução de 93,24% 

no consumo de água em relação ao consumo de 2011. Esse resultado evidencia o atingimento 

da meta estipulada para 2020, que era de 4%. E sobre o descarte da água utilizada, na maioria 

das instalações a água utilizada é retirada na tomada d’água e despejada no sistema do canal de 

fuga, havendo uma derivação, mas sem medição. 

 

2.10 Tecnologia 

 

2.10.1 Cielo 

 

A empresa em 2020 passou por uma auditoria periódica e conquistou a manutenção da 

certificação  ISO14.0018. A Cielo utiliza os recursos naturais de maneira responsável e 

sustentável, adotando medidas internas voltadas à racionalização do uso de recursos não 

renováveis, priorização e estímulo à eficiência hídrica e energética, bem como o 

reaproveitamento de materiais e o tratamento adequado dos resíduos e materiais descartáveis, 

falaremos aqui de todos esses pontos individualmente. 

Em 2020 caíram 4% as emissões totais considerando os escopos 1, 2 e 3. Um dos 

motivos foi orientar os colaboradores que utilizam carro e necessitam de reembolso a abastecer 

apenas com etanol, combustível renovável e menos poluente. Por meio da iniciativa, foi 

possível evitar 550,12 toneladas de CO2e de emissões e reduzir em 35,53% as emissões de 

combustão móvel. A empresa compensou 100% de suas emissões do escopo 1 e 2 através da 

 
8 Essa certificação estabelece o monitoramento frequente dos impactos gerados pelas atividades em conformidade 

com requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às questões ambientais. 
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compra de créditos de carbono da REDD+ e I-REC. Já o consumo total de energia caiu 14% 

em relação a 2019 e 100% dessa energia foram de fontes renováveis 

Ao longo de 2020, a companhia consumiu 1.688 m³ de água em sua sede, diminuição 

de 55% em relação a 2019,, provenientes da concessionária de abastecimento. Para reduzir o 

consumo, a sede conta com um sistema de reaproveitamento e tratamento de água, que 

transforma toda a água que seria descartada em água de reuso. Além disso, a redução também 

está associada ao deslocamento de parte dos colaboradores para o home office a partir de março 

em função da pandemia. 

As atividades e produtos cujos resíduos têm potencial de gerar impacto ambiental, são 

direcionadas à logística reversa e descontinuidade de terminais. Devido ao valor agregado de 

diversos componentes eletrônicos, a gestão desses resíduos por meio do reaproveitamento, 

da reciclagem e da reutilização são beneficiais ambientais e sociais aos envolvidos na cadeia.  

Outros exemplo é Um exemplo o laboratório de reforma e reutilização das maquininhas, que 

inclui um sistema de logística reversa para recolha e devolução. A geração total de resíduos não 

perigosos foi 37% menor em comparação com o ano anterior. Quando aos resíduos perigosos a 

Cielo não realiza a incineracão destes. 

 

CAPÍTULO 3. Resultados finais 

 

3.1 Análise dos setores e subsetores 

 

Neste capítulo, vou trazer os resultados finais do capítulo 2, compilando os dados de 

cada setor e indústria e também destacando algumas empresas que mais chamaram a atenção. 

Como comentado, 100% dos setores e subsetores foram analisados, exceto o setor “outros”, no 

qual estavam categorizadas 4 empresas. Abaixo utilizaremos quatro gráficos, sendo um de 

setores e um de subsetores com a participação considerando o mesmo valor para cada empresa, 

e outros dois gráficos de setores e subsetores considerando a participação do índice, que varia 

de empresa para empresa. Nos dois gráficos de subsetores, destacamos os 9 subsetores mais 

representativos e os demais foram classificados como “Outros subsetores”.  

Explicando detalhadamente sobre a participação ponderada de cada empresa no índice, 

esses critérios são: valor de mercado do “free float” (ativos que se encontram em circulação) 

da espécie pertencente à carteira do IBrX 100 e a razão entre as emissões de GEE informadas 

no Inventário de Emissões de GEE para o ano-base e a Receita Bruta reportada nas 
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demonstrações financeiras padronizadas apresentadas no Brasil relativas ao mesmo ano-base 

(B3, 2020). 

Notamos uma grande diferença na participação das empresas no índice, em especial em 

relação ao setor financeiro, que representa quase 40% de participação no índice, dentre as 

empresas analisadas. No decorrer deste capítulo vou discorrer sobre alguns possíveis fatores 

que fazem com que esse setor seja destaque no ponto de vista ambiental. Quando vamos analisar 

os subsetores, o subsetor Bancos representa ⅓ do índice ICO2, e foi o principal destaque.  

Os dois gráficos de cada categoria contribuem para concluir que a quantidade de 

empresas no índice não determinam exatamente a mesma representatividade. Trago como 

exemplos os setores Materiais básicos e Industrial que detém a mesma quantidade de empresas, 

mas em representatividade Materiais básicos representa 7,5% enquanto Industrial 10,8%. Isso 

mostra que teoricamente empresas do setor Industrial têm melhores indicadores relacionados à 

sustentabilidade. 

 

Figura 5 - Distribuição de setores considerando valores iguais para cada empresa 

 

 

     Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

Figura 6 - Distribuição de setores considerando valores do índice para cada empresa 
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     Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

Figura 7 - Distribuição de subsetores considerando valores iguais para cada empresa 

 

 

     Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 
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Figura 8 - Distribuição de subsetores considerando valores do índice para cada empresa 

 

 

      Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

3.2 Análise ESG (Environmental, social and corporate governance) 

 

ESG, ou ASG como algumas empresas chamam (termo traduzido para o português) é 

um termo que foi muito difundido nos últimos anos. Por isso, consideramos importante buscar 

se a empresa cita o termo alguma vez em seu relatório. Observamos que, de faot, todas as 

empresas citaram pelo menos uma vez a palavra ESG ou ASG no relatório anual de 

sustentabilidade ou no relatório integrado. 

ESG significa environmental, social and governance, e corresponde às práticas 

ambientais, sociais e de governança de uma organização. O termo foi cunhado em 2004 em 

uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins. 

Para empresas brasileiras, atuar com o ESG amplia a competitividade do setor 

empresarial, seja no mercado interno ou no exterior. Atualmente ESG é a indicação de solidez, 

custos mais baixos, melhor reputação e maior resiliência em meio às incertezas e 

vulnerabilidades.  

 

3.3 Agenda 2030 e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 
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Abaixo podemos identificar quais setores tiveram uma participação maior de empresas 

que comentaram a Agenda 2030. A Agenda é um plano de ação global que reúne 17 objetivos 

de desenvolvimento sustentável e 169 metas, criados para erradicar a pobreza e promover vida 

digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade 

de vida das próximas gerações. 

Esse plano nasceu de um acordo firmado em 2015 pelos 193 Estado-membros da  

Organização Das Nações Unidas – ONU,  com o compromisso  de seguir as medidas 

recomendadas no documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1) (ECAM, 2020) para os próximos 15 anos, 2016-

2030. Os setores de Utilidades, Industrial e Telecomunicações não citaram nenhuma vez a 

Agenda 2030 em seu relatório de sustentabilidade. Isso não traz uma boa visão por parte dos 

stakeholders que desejam ver cada vez mais empresas engajadas em diferentes temas, como 

comentado a agenda possui 17 ODS que contemplam os três pilares do ESG. 

 

Tabela 1 – Setores que mais tiveram empresas comentando da Agenda 2030 

 

Setor % Agenda 2030 

Materiais básicos 40,00% 

Telecomunicações 0,00% 

Consumo cíclico 50,00% 

Consumo não-cíclico 75,00% 

Energia 66,67% 

Financeiro 66,67% 

Saúde e auto-cuidado 100,00% 

Industrial 0,00% 

Tecnologia 100,00% 

Utilidades 0,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

Também fiz a contagem dos 17 ODS e de quantas vezes eles apareceram nos relatórios 

das empresas. Curiosamente, o 13 - Ação contra a mudança global do clima não foi o mais 
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comentado; ele ficou atrás do ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, fechando 

o top 3 ficou 4 - Educação de qualidade. Isso mostra que as empresas estão mais preocupadas 

com o social do que com metas ambientais. 

Como essa monografia é focada em redução de emissões, é importante entender se em 

relação à definição do ODS 13, o objetivo de reduzir substancialmente as emissões associadas 

às operações próprias e às da cadeia de suprimentos, em alinhamento com os mecanismos de 

regulação climática, é incorporado nas práticas das empresas. E a resposta é sim, o alinhamento 

em mensurar as emissões com as formas de mitigação mostra que de fato as empresas trabalham 

visando a redução de emissões. 

 

Tabela 2 – Setores que mais tiveram empresas comentando dos ODS 

 

ODS Quantidade 

8. Trabalho decente e crescimento 

econômico 
32 

13. Ação contra a mudança global do 

clima 
30 

4. Educação de qualidade 29 

12. Consumo e produção responsáveis 29 

3. Saúde e Bem-estar 28 

5. Igualdade de Gênero 28 

11. Cidades e comunidades sustentáveis 26 

16. Paz, justiça e instituições eficazes 25 

9. Indústria, Inovação e Infra-estrutura 24 

7. Energia Acessível e Limpa 23 

10. Redução das desigualdades 22 

15. Vida terrestre 22 

17. Parcerias e meios de implementação 22 

1. Erradicação da pobreza 21 

6. Água potável e Saneamento 20 
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14. Vida na água 18 

2. Fome zero e agricultura sustentável 15 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

3.4 CDP Brasil de Resiliência Climática 

 

Dentre as 37 empresas analisadas, buscamos saber quais delas pertencem ao índice CDP 

Brasil de Resiliência Climática dentro dos principais scores que são A, A-, B e B-. O índice, 

com apoio da Resultante Consultoria, mensura o desempenho dos papeis de empresas com 

práticas diferenciadas em gestão climática, alinhado às tendências globais e recomendações de 

acordos internacionais como a Task-Force for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD). 

Isso mostra o compromisso das empresas com medidas sérias que estão sendo tomadas 

para a gestão ambiental e de mudanças climáticas. Tanto Telecomunicações quanto Utilidades 

somam apenas 1 empresa em cada um deles, o grande destaque vai para o setor Financeiro e de 

Materiais básicos, que possuem mais de 4 empresas dentro deles e um alto percentual de 

empresas no índice. 

 

Tabela 3 – Setores que mais tiveram empresas participantes do CDP Brasil de Resiliência 

Climática  

 

Setor CDP Brasil de Resiliência Climática 

Materiais básicos 80,00% 

Telecomunicações 100,00% 

Consumo cíclico 50,00% 

Consumo não-

cíclico 
50,00% 

Energia 66,67% 

Financeiro 77,78% 

Saúde e auto-

cuidado 
25,00% 

Industrial 20,00% 



73 
 

Tecnologia 0,00% 

Utilidades 100,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias  

 

3.5 Mensuração das emissões e planos de neutralização 

 

Das 37 empresas analisadas, somente 1 delas não mensura suas emissões. É a Itausa, 

que dentre todas é a empresa que menos fornece informações ambientais - não há dados sobre 

emissões, água, energia e resíduos como as demais. Entrei em contato com o RI da empresa 

que me passou o relatório integrado, mas lá não continha as informações que eu necessitava. 

As demais, todas mensuram suas emissões através do Programa Brasileiro GHG 

Protocol, que foi criado em 2008 e é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao 

contexto brasileiro e desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões 

de gases do efeito estufa (GEE). 

Mensurar o inventário de emissões é importante para tomar medidas de curto e longo 

prazo a respeito de ações socioambientais e assim ganhar credibilidade com os stakeholders. 

Abaixo trago de forma compilada quais empresas são neutras em carbono ou pretendem 

ser neutras em carbono nos próximos anos. Aqui trago um fato importante, há planos para se 

neutralizar em carbono para datas até 2050, então nem todas pretendem até 2030 (data em que 

foi definida pelo Pacto Global do Clima).  

Os setores Financeiro, Consumo cíclico e Industrial são os principais destaques, ambos 

têm mais de 4 empresas analisadas e porcentagem acima de 75% em que elas são neutras em 

carbono ou pretendem ser. Os destaques negativos são Consumo não-cíclico e Energia. Mais a 

frente veremos as emissões somadas dos escopos 1, 2 e 3. Assim poderemos concluir se, 

empresas que têm emissões muito altas geralmente não têm planos para se neutralizar, e se ao 

contrário, empresas com baixas emissões já são neutras ou tem planos para se neutralizar. 

 

Tabela 4 – Setores com empresas com planos e sem planos de net-zero 

 

Setor 
Neutro em 

carbono 
Tem planos Não tem planos 

Materiais básicos 60,00% SUZB3, KLBN11, BRKM5 GGBR4, SLCE3 
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Telecomunicaçõe

s 
100,00% TIMS3  

Consumo cíclico 75,00% LREN3, MRVE3, AMER3 MGLU3 

Consumo não-

cíclico 
25,00% JBSS3 

ABEV3, MRFG3, 

BRFS3 

Energia 0,00%  
PETR4, CSAN3, 

VBBR3 

Financeiro 66,67% 
BBDC4, ITUB4, B3SA3, BPAC11, 

SANB11, SULA11 

BBAS3, BIDI11, 

ITSA4 

Saúde e auto-

cuidado 
50,00% GNDI3, NTCO3 RADL3, HYPE3 

Industrial 80,00% RENT3, EMBR3, RAIL3, AZUL4 WEGE3 

Tecnologia 100,00% CIEL3  

Utilidades 0,00%  CMIG4 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

3.6 Total de emissões (escopos 1, 2 e 3) 

 

Abaixo trago o total de emissões dos escopos 1 e 2 das empresas que apresentaram esses 

dados em seu relatório, total de 32 empresas. Vimos acima que o setor de Energia não se propõe 

a se tornar neutro em carbono. Talvez isso se deve ao fato de ter emitido praticamente 59 

milhões de toneladas de CO2e. Já no setor Industrial, por exemplo, onde as emissões em 2020 

somam 2,7 milhões de toneladas de CO2e, a maioria das empresas se propõe a se tornar neutra. 

Para relembrar, as emissões do escopo 1 significam que são emissões liberadas para a 

atmosfera como resultado direto das operações da própria empresa. O escopo 2 são as emissões 

indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. 

 

Tabela 5 – Total de emissões por setor (escopo 1 e 2) 

 

Setor Total emissões (escopo 1 e 2) 
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Energia 58.866.065,00 

Materiais básicos 24.266.796,59 

Consumo não-cíclico 7.317.954,00 

Industrial 2.750.655,97 

Utilidades 459.502,00 

Financeiro 122.191,23 

Saúde e auto-cuidado 98.903,64 

Consumo cíclico 67.605,09 

Telecomunicações 44.190,00 

Tecnologia 2.009,70 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

Para o escopo 3, poucas organizações se comprometem a neutralizar, isso por que essas 

emissões são todas as emissões indiretas não incluídas no escopo 2, que ocorrem na cadeia de 

valor da empresa. Em outras palavras, são emissões ligadas às operações da companhia, como 

matéria-prima adquirida, viagens de negócios e deslocamento dos colaboradores, descartes de 

resíduos, transporte e distribuição. 

Neste escopo, se formos calcular o valor financeiro que, por exemplo, o setor de Energia 

gastaria para neutralizar as emissões, considerando R$ 16,00 o preço do carbono (média que 

algumas empresas pagaram), seria de R$ 8,7 bilhões de reais.  

 

Tabela 6 – Total de emissões por setor (escopo 3) 

 

Setor Total emissões (escopo 3) 

Energia 457.774.768,00 

Consumo não-cíclico 32.380.008,00 

Utilidades 5.246.668,00 

Materiais básicos 1.568.894,11 

Financeiro 1.225.388,45 
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Industrial 592.071,24 

Saúde e auto-cuidado 363.818,55 

Consumo cíclico 360.460,08 

Tecnologia 43.111,80 

Telecomunicações 18.946,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

Um dado interessante é que das 5 empresas que mais emitem gases de efeito estufa, 

dentre as 37 analisadas, 2 delas se propõe tornarem-se neutras em carbono Braskem e JBS.  

 

3.7 Medidas de redução de gases de efeito estufa 

 

Podemos ver na tabela abaixo as medidas de redução de emissão de gases de efeito 

estufa organizadas em 4 categorias: i) redução via compra de créditos de carbono; ii) redução 

via projetos ambientais; iii) redução via projetos sociais; e iv) redução via aplicação de novas 

tecnologias em sua operação. 

Americanas, BTG, Cielo, Intermedica, Itaú, Localiza, MRV, TIM e Vibra optaram pela 

compra de créditos de carbono para mitigar suas emissões, REDD+ (Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação), Projeto de Gerenciamento de Gases do Aterro Sanitário 

Salvador da Bahia, Programa Compromisso com o Clima e um projeto em uma fábrica 

de cerâmica de Ituiutaba, interior de Minas Gerais, que substituiu a lenha nativa por biomassa 

para alimentação de seus fornos foram alguns dos projetos que geraram créditos de carbono que 

foram posteriormente adquiridos pelas empresas citadas. A Vibra adquiriu CBios no mercado 

de créditos de carbono, no entanto, não especificou quais projetos estavam envolvidos, ao 

contrário do Santander que comprou créditos cujo recursos foram destinados a projetos de 

reflorestamento e energia renovável. 

Realizando a mensuração de suas emissões, as empresas têm dimensão de quanto é 

necessário para compensar suas emissões. A B3 apoiou o projeto ambiental Malhas Menegotti 

Indústria Têxtil – Fuel Switch Project, iniciativa que atende a necessidade de energia térmica 

(vapor) para as atividades de produção de malhas da unidade industrial localizada na cidade de 

Jaraguá do Sul (SC). O Banco Inter por sua vez apoiou os projetos Energia Renovável: Geração 

de Energia Renovável em um Complexo Eólico; Geração de Energia Renovável em Pequenas 
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Centrais Hidrelétricas e Redução de Emissões e Geração de Energia Renovável em Aterro 

Sanitário. A Suzano realizou projetos socioambientais, como aqueles que permitem a ampliação 

do uso de energia renovável, otimização da eficiência das caldeiras de biomassa, restauração 

de florestas nativas e conservação da biodiversidade. A Raia Drogasil, prioritariamente, apoiará 

projetos ligados à gestão de resíduos e energia no programa de gestão de carbono. 

B3, Natura e Santander citam projetos sociais como forma de mitigação de seus gases 

de efeito estufa, no entanto, não citam especificamente quais são. 

Por fim, 18 empresas optaram por compensar suas emissões via novas tecnologias em 

suas operações como a JBS que, com o projeto Piso Verde, recicla um tipo de plástico gerado 

como resíduo de suas operações e o transforma em material de construção civil. A Marfrig criou 

um produto diferenciado, a marca Viva!, linha de cortes de carnes produzida sob o conceito de 

Carne Carbono Neutro (CCN). A Petrobras, maior emissora de gases de efeito estufa, criou o 

Biorefino 2030, que prevê projetos para a produção de uma nova geração de combustíveis, mais 

modernos e sustentáveis que os atuais. A Braskem, também grande emissora, cita o projeto I’m 

green™, no qual utiliza a matéria-prima proveciente de plástico reciclado, alinhado ao seu 

compromisso com a Economia Circular. Esses foram alguns exemplos. 

 

Tabela 7 – Formas de mitigação por setor 

 

Setor Créditos de carbono Projetos ambientais 
Projetos 

sociais 

Novas 

tecnologias 

Materiais básicos 0 1 0 4 

Telecomunicaçõ

es 
1 0 0 0 

Consumo cíclico 2 2 0 1 

Consumo não-

cíclico 
0 0 0 4 

Energia 1 0 0 2 

Financeiro 3 3 2 1 

Saúde e auto-

cuidado 
1 1 1 1 
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Industrial 1 0 0 4 

Tecnologia 1 0 0 0 

Utilidades 0 0 0 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 

 

3.8 Remuneração dos executivos 

 

Outro indicador muito importante é a remuneração dos executivos atrelada a metas de 

sustentabilidade. Cada vez se torna mais importante além de ter metas de sustentabilidade, 

conseguir atingi-las. Por isso muitas empresas adequam esses indicadores na remuneração dos 

seus executivos. Abaixo é possível ver como esse indicador está distribuído dentre os setores 

analisados. Nota-se que nos setor de Energia, o mais crítico devido a suas altas emissões de 

CO2e, é também o que mais executivos têm suas metas atreladas à sustentabilidade. 

 

Tabela 8 – Remuneração de executivos por setor 

 

Setor Remuneração 

Materiais básicos 80,00% 

Telecomunicações 100,00% 

Consumo cíclico 75,00% 

Consumo não-cíclico 50,00% 

Energia 100,00% 

Financeiro 55,56% 

Saúde e auto-cuidado 25,00% 

Industrial 40,00% 

Tecnologia 0,00% 

Utilidades 0,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 
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3.9 Sedes sustentáveis 

 

Por  conscientizar seus funcionários e reduzir impactos sobre o meio-ambiente, sedes 

sustentáveis são muito importantes para ajudar nas metas ambientais da empresa. Abaixo vemos 

que o setor Financeiro é destaque nisso. Uma certificação muito importante nesse sentido é a 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que é uma certificação para 

construções sustentáveis, concebida e concedida pela organização não governamental United 

States Green Building Council, com intuito de promover e estimular práticas de construções 

sustentáveis, satisfazendo critérios para uma construção verde.  

 

Tabela 9 – Setores que mais tiveram empresas com sedes sustentáveis 

 

Setor Sedes sustentáveis 

Materiais básicos 0,00% 

Telecomunicações 0,00% 

Consumo cíclico 50,00% 

Consumo não-cíclico 25,00% 

Energia 33,33% 

Financeiro 88,89% 

Saúde e auto-cuidado 50,00% 

Industrial 40,00% 

Tecnologia 100,00% 

Utilidades 0,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas dos relatórios das companhias 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos dizer que o Brasil tem empresas engajadas com o clima de uma maneira geral. Os 

setores de Consumo Cíclico e Financeiro são os destaques dentre todos os setores analisados, 

já os subsetores que se destacaram foram Bancos; Indústria de papel, celulose e papelão; 

comércio atacadista de petróleo e produtos de petróleo; vendas por correio ou meio eletrônico; 

loja de roupas; construção de edifícios residenciais; comércio atacadista de bens não duráveis 

variados. Esses subsetores apresentaram uma quantidade significativas de empresas que 

aderiram aos indicadores aqui comentados, como sedes sustentáveis, executivos com 

remuneração atrelada a metas de sustentabilidade, dentre outros. 

 

Os resultados da pesquisa indicaram que o Programa Brasileiro GHG Protocol foi um excelente 

meio das empresas entenderem como mensurar suas emissões e a partir disso tomar medidas 

para reduzi-las. Sete dos dez setores têm uma quantidade considerável de empresas com planos 

para neutralizar as emissões de carbono, o que é um excelente indicador para a bolsa brasileira. 

O setor de Energia, que hoje é o setor mais poluente do Brasil, vem trabalhando com novas 

soluções e combustíveis que tenham uma menor intensidade de carbono, permitindo reduzir 

suas emissões. 

 

Embora o setor financeiro seja o menos atingido pelo efeito das mudanças climáticas, conforme 

visto no capítulo 1, é o setor que mais tem se movimentado com diversos programas ambientais, 

e compensando suas emissões. Vale a ressalva, no entanto, de que também é um setor que está 

longe de ser um dos maiores poluentes. Por outro lado, em relação ao setor de Tecnologia que 

é indicado como o potencialmente mais afetado por conta das mudanças climáticas, uma 

particularidade brasileira é que não temos tantas empresas de tecnologia no índice –  dentre as 

analisadas somente a Cielo. Isso pode indicar que as empresas brasileiras que têm se destacado 

em práticas relacionadas às mudanças climáticas não são necessariamente as que mais devem 

sofrer os seus efeitos. Ao contrário, é possível que tenham margem para se estruturarem com 

mais tempo. 

 

Os métodos que as empresas vem utilizando são divididos entre projetos sociais, projetos 

ambientais, compra de créditos de carbono e aplicação de novas tecnologias em sua operação 

Há comunidades que sendo beneficiadas, também ajudam na preservação ambiental, podemos 

citar aqui o caso da Ambev que tem contratos com produtores locais de guaraná. Já projetos 
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ambientais são os que de fato, vão compensar diretamente cada gás poluidor que a empresa 

produz. E a forma mais citada, mudança tecnológica, vem sendo prática comum nas empresas 

que preferem mudar sua operação e diminuir o impacto de suas emissões. 

 

Por fim, vimos que entre as práticas de mitigação, destaca-se o emprego de novas tecnológicas, 

embora muitos setores também introduzam projetos ambientais ou comecem a adquirir créditos 

de carbono. Ainda não há planos para que o Brasil tenha um mercado de carbono regulado, mas 

se considerar o preço que pagamos em cada crédito de carbono aqui, é de 2,65 euros 

(considerando o preço pago pelo Itaú, divulgado em seu relatório), ainda é bem distante do 

preço cobrado no mercado regulado europeu, de 89,40 euros. Por isso talvez seja mais 

interessante as empresas pensarem em formas de reduzir suas emissões do que mantê-las - ou 

até aumentar - e depois compensá-las. Isso é mais importante tanto do ponto de vista financeiro 

quanto do ponto de vista ambiental, que traz menos impactos ao meio-ambiente. 
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