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Este artigo é a segunda parte de uma
série dedicada à liderança corporativa 

durante o movimento de reação à crise 
climática no Brasil.

No primeiro artigo da série, apresentamos 
um panorama da crise climática global 
e do posicionamento do Brasil nesse 
contexto. Também discutimos potenciais 
impactos para as estratégias das empresas, 
que cada vez mais são levadas a se 
comprometerem a reduzir e compensar 
suas emissões de gases do efeito estufa 
(GEE). A demanda pelo enfrentamento das 
mudanças climáticas é ampla, partindo de 
consumidores, investidores, colaboradores, 
reguladores e ativistas. Por fim, estudamos 
o caso da dinamarquesa Ørsted, que se
antecipou ao movimento de transição
energética, e em 10 anos passou de uma
das empresas mais intensas em emissões
de gases da Europa, para a empresa de
energia mais sustentável do mundo, cuja
reinvenção teve forte impacto nos seus
resultados e valorização1.

Acreditamos que todas as empresas 
podem e devem contribuir com o combate 
às mudanças climáticas minimizando suas 
pegadas de carbono, em consonância com 
as metas estipuladas no Acordo de Paris. 
Sendo assim, neste segundo artigo, 
forneceremos um roteiro para empresas 
avançarem nas suas jornadas de 
descarbonização, destacando os principais 
elementos desse processo, como 
mapeamento de riscos climáticos, 
medição das emissões de GEE, definição 
de metas de emissões, estabelecimento 
da governança de acompanhamento 
de programas de descarbonização, reporte 
do estado atual e futuro da pegada de 
carbono, e comprometimento da liderança. 

No terceiro e último artigo da série, 
abordaremos as oportunidades de 
negócio, em diversos setores relevantes na 
economia brasileira, que estão emergindo 
nesse novo cenário global – a “retomada 
verde” –,  e nos aprofundaremos em cinco 
campos selecionados: exportações verdes, 
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reflorestamento, agricultura regenerativa, 
energia limpa e ecoturismo. O objetivo 
do artigo final é demonstrar que existem 
ganhos relevantes a serem capturados 
no contexto da crise climática, que podem 
ser explorados na transição para uma 
economia de baixo carbono.

Esta série de artigos é parte dos esforços 
do BCG no tema sustentabilidade. 
Conforme recentemente publicamos no 
artigo “Sustainability Is Our North Star”, 
acreditamos que fazer a diferença na 
sociedade é parte essencial da estratégia 
corporativa. “Colaboradores, clientes, 
investidores e governos se preocupam 
profundamente em resolver os desafios 
sociais. Como resultado, a incorporação 
de soluções para esses desafios no cerne 
do modelo de negócios de uma empresa 
pode resultar em criação de valor 
excepcional no longo prazo. E quando o 
impacto social é lucrativo, é escalonável. 
É um ciclo que beneficia a todos nós.” 
Impulsionamos essa agenda de duas 
formas: internamente, nos comprometemos 
a atingir impacto climático net-zero até 
2030, o que alcançaremos ao reduzir nossa 
pegada de carbono e compensar as 
emissões remanescentes. Externamente, 
o BCG Center for Climate and Sustainability
trabalha em parceria com empresas, 
governos e organizações do terceiro setor
no Brasil e no mundo para ajudá-los a se
preparar para uma economia global de
baixo carbono, e transformar o cenário
atual em fonte de vantagens competitivas. 
Nós acreditamos que o momento atual
exige ação ousada do setor privado, 
e trazemos clima e sustentabilidade
como uma lente crítica em todos os nossos
engajamentos com clientes para ajudar
a garantir sua geração de valor de longo
prazo e o futuro do nosso planeta.

Programas de descarbonização 
são mandatórios para geração 
de valor
Existe amplo consenso de que o 
aquecimento global é um fenômeno que 
requer ações urgentes e eficazes de todos 
os atores da sociedade. Independente do 
nível de impacto setorial, líderes de 

empresas dispõem de escolhas sobre 
como encarar os desafios resultantes das  
mudanças climáticas. Alguns vão buscar 
proativamente oportunidades para, 
por exemplo, contribuir com as metas 
do Acordo de Paris2, porque acreditam 
nas evidências científicas que indicam 
que a janela de oportunidade para ação 
global é curta e creem que “contribuir 
é a coisa certa a se fazer”. Outros vão optar 
por implementar ações climáticas em 
suas empresas por acreditarem que podem 
capturar retornos associados, ou que 
precisam mitigar riscos a que possam 
estar expostos. Independente da motivação, 
o importante é trazer efetivamente a
questão climática parano coração das
estratégias empresariais, desdobrada em
iniciativas concretas, contribuindo para o
esforço global e, ao mesmo tempo, gerando
vantagens competitivas na nascente
economia de baixo carbono. 

O movimento de mudança, por sua vez, 
pode ter formas e intensidades diferentes. 
Algumas empresas sentirão a necessidade 
de reinventar seus portfólios, como vimos 
no exemplo da empresa de energia Ørsted, 
no primeiro artigo da série. Mas mesmo 
aquelas que não embarcarem em uma 
transformação radical podem se posicionar 
de maneiras diferentes, desde fazendo “o 
mínimo esperado” até buscando um papel 
de destaque na vanguarda sobre o tema 
clima. Toda empresa tem a oportunidade 
de avaliar seu processo produtivo e cadeia 
de valor, sua governança, sua estratégia 
de comunicação, entre outros aspectos, 
e engajar em esforços de descarbonização, 
para reduzir ou compensar seu impacto 
no aquecimento global, e para se adaptar 
às possíveis mudanças climáticas que 
venham a atingir suas atividades.

Baseado na experiência do BCG em mais 
de 600 projetos sobre sustentabilidade e 
mudanças climáticas, consolidamos passos 
críticos para guiar executivos de empresas 
nas suas jornadas de descarbonização, 
graficamente representados na Figura 1. 
Ao longo deste artigo, vamos detalhar os 
principais conceitos, fontes adicionais de 
suporte e fatores críticos de sucesso em 
cada etapa do processo.
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Figura 1 | Para liderar na nova economia de mais carbono, empresas precisam 
adotar medidas concretas
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1. Mapeamento dos risCos
CLimÁtiCos
O primeiro passo em uma jornada de
descarbonização é entender os riscos
climáticos aos quais a empresa está
exposta. Em resumo, existem 5 principais
fontes de risco climático que devem ser
consideradas:

• Riscos físicos em função do aumento
da frequência e intensidade de eventos
climáticos extremos (como secas,
enchentes, incêndios), que podem
limitar a capacidade de operação
de plantas, o acesso a insumos,
e/ou a distribuição de produtos;

• Riscos legais e regulatórios, como
estabelecimento de impostos sobre
a emissão de GEE (p. ex., impostos
sobre carbono), que podem ter
impactos como aumento de custo de
produção, multas por falta de adesão,
restrições a exportações ou depreciação
acelerada dos ativos (stranded assets); 

• Riscos tecnológicos, como o
desenvolvimento de formas mais
efi cientes em custos e impacto
ambiental de toda a cadeia de valor,
como, por exemplo, adoção acelerada
de energias renováveis, que pode
impactar a competitividade da empresa
em relação aos seus pares;

• Riscos de mercado, que incluem
mudanças no comportamento do
consumidor ou dos fornecedores, que
pode levar à inadequação do portfólio

da empresa com a demanda ou sua 
cadeia de suprimentos;

• Riscos reputacionais em função
da mudança de percepção dos
consumidores ou da sociedade como
um todo sobre a empresa, que pode
tanto acelerar mudanças regulatórias
quanto afetar a demanda pelos seus
produtos e serviços.

Além de mapear os riscos, as empresas 
devem quantificar seu impacto sobre
o potencial de geração de valor no curto
e médio prazo, com base em diferentes
cenários climáticos. Tipicamente,
o conjunto de cenários inclui os de
manutenção das políticas e trajetória
climática atual, assim como os de
mudanças nas políticas de forma
a viabilizar total ou parcialmente
o alcance das metas do Acordo de Paris.

2. Medição das emissões de GEE
O Greenhouse Gas Protocol3 é um padrão
para a medição de emissões de todos os
GEE4 utilizado por mais de 90% das
empresas listadas na Fortune 5005. A 
iniciativa, originada de parceria entre
World Resources Institute (WRI) e o World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), apoia as empresas ao detalhar, 
para diferentes setores, a metodologia para
estimar e acompanhar as emissões de cada
escopo de emissões, que inclui:

• Defi nição das fronteiras
organizacionais: identifi cação das
operações próprias, subsidiárias, joint

Fonte: Análise BCG.
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ventures, e outras estruturas que estarão 
incluídas na medição;

• Defi nição das fronteiras operacionais:
identifi cação e classifi cação das fontes
de emissão que compõem os escopos 1,
2 e 3 [Defi nição no Box 1];

• Seleção do método de cálculo: em geral, 
empresas medem emissões por meio
da aplicação de fatores de emissão
preestabelecidos, e não diretamente
com o monitoramento da concentração
dos gases;

• Coleta de dados de atividade, como
volume de combustível utilizado, tempo

de operação de equipamentos, 
distâncias de transporte etc.; 
preferencialmente desagregadas
por origem ou planta;

• Aplicação das ferramentas de cálculo:
a iniciativa disponibiliza ferramentas
gerais e específi cas para setores
selecionados e o passo a passo de como
utilizá-las; ou as empresas podem
desenvolver suas próprias ferramentas, 
se necessário, para alcançar resultados
mais acurados;

• Agregação das emissões no nível
corporativo para permitir reporte
consolidado.

Figura 2 | 15 categorias de emissões para acompanhar - upstream ou downstream

Fonte: GHG protocol.
Nota: CO2, dióxido de carbono; CH4, metano; N2O, óxido nitroso; HFCs, hidrofluorcarbonetos; 
PFCs, perfluorocarbonos; SF6, hexafluoreto de enxofre.

Existem 3 categorias de emissões de GEE:

• Escopo 1: Emissões diretas de fontes
próprias ou controladas (p. ex.,
emissões de CO2 resultantes da
queima de combustíveis em uma
fábrica, emissões de metano na
atividade pecuária etc.)

• Escopo 2: Emissões indiretas, que
dizem respeito especifi camente ao
consumo de energia adquirida (p. ex.,
derivada da compra de energia do
Sistema Interligado Nacional)

• Escopo 3: Outras emissões indiretas
que ocorram em toda a cadeia de
valor da empresa (p. ex., matéria-
prima, viagens a negócios etc.)

• O escopo 1 e 2 de uma empresa
torna-se o escopo 3 de outra
contraparte. Por exemplo: emissões
industriais geradas na produção de
um metal são escopo 1 para a empresa
produtora do metal bruto, enquanto
são escopo 3 para uma indústria que
compra o metal bruto para produzir
latas a partir desse metal.
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X Categorias consideradas parte da oferta de "Estratégia de Negócios de Baixo Carbono" do BCGX Alavanca considerada como parte de "Suprimento e Cadeia de Suprimentos Sustentáveis"
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3. Definição de metas de redução
das emissões de GEE
Na definição das metas de emissões, três
temas são muito importantes:

Ambição. Para serem críveis, programas de 
descarbonização precisam ter metas 
claramente definidas em um dado intervalo 
de tempo, por exemplo, a redução absoluta 
de 30% das emissões escopo 1 e 2 até o ano 
de 2025. Melhores práticas sugerem que as 
metas tenham como objetivo contribuir para 
o alcance das metas do Acordo de Paris, 
reduzindo as emissões globais à metade até

2030 (em comparação com 2010) e atingir 
o net-zero até 20506. Cada setor da economia
contribui em diferente intensidade para
o alcance das metas, e a Science Based Targets
initiative (SBTi) apoia as empresas na
definição de suas próprias metas dentro
desse contexto, com base em evidências
científicas. A Figura 3 demonstra que um
crescente número de empresas vem se
comprometendo com metas como
neutralidade de carbono, uso exclusivo de
fontes renováveis de energia e conformidade
com as metas científicas (science-based
targets) para o seu setor.

figura 3 | Compromissos climáticos estão se tornando o "novo normal" 
entre as maiores empresas globais

Nota: Dados referentes a setembro de 2019
Fonte: Deeds Not Words: The Growth of Climate Action in the Corporate World, September 2019 – Natural Capital 
Partners

Consistência. As metas de descarbonização 
tornam-se parte da estratégia corporativa 
da empresa, de forma que os objetivos se 
reforcem mutuamente por meio de 
incentivos internos, conferindo 
credibilidade frente aos stakeholders. Por 
exemplo, a Unilever tem metas ambiciosas 
de descarbonização, que envolvem o corte 
de 50% das emissões ao longo do ciclo de 
vida dos produtos (incluindo o uso pelo 
consumidor final) até 2030, emissões 
net-zero na produção e distribuição de 
produtos até 20397. A estratégia corporativa 
da empresa reflete os objetivos climáticos, 
uma vez que uma das chamadas “escolhas 
estratégicas” é “utilizar as marcas como 
uma força positiva, movida por propósito e 
inovação”8. A empresa também tangibiliza 
suas metas em ações: suas marcas se 
comprometeram a investir 1 bilhão de 
euros ao longo de dez anos em um Climate 

and Nature Fund, para acelerar o processo 
de mudança9. A coerência entre metas 
climáticas com movimentos estratégicos 
mais amplos e ações específicas reforça 
a credibilidade do programa de 
descarbonização frente aos stakeholders 
e garante alinhamento interno dos 
incentivos e atividades.

Trajetória. Para assegurar o sucesso do 
programa, é crítico desdobrar as ações 
a serem tomadas e as alavancas a serem 
acionadas no decorrer do tempo. Apesar 
de os compromissos de longo prazo serem 
mais visíveis, a definição de marcos 
e metas intermediárias aumenta a 
transparência quanto à evolução da 
execução perante os stakeholders, guia 
a intensidade dos esforços e garante 
que o impacto climático da empresa seja 
minimizado desde o início do processo.

23%
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• Neutralidade de carbono
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• Conformidade com as metas
científicas (science-based targets)
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As alavancas para redução de emissões 
estão representadas na Figura 4. 

É importante ressaltar também que, 
embora a compensação apareça como uma 
alavanca de descarbonização, ela deve ser 

empregada de forma integrada a outras, 
como parte de um conjunto de ações para 
reduzir as emissões. Isso pode ser feito
de duas formas, evitando emissões ou 
capturando carbono, descritas mais a fundo 
na Figura 5.

figura 4 | Exemplos concretos de alavancas de descarbonização

figura 5 | Mecanismos de compensação de emissões

Fonte: Forest Trends Ecosystem Marketplace: Voluntary Carbon Markets Insights: 2018 Outlook and First-Quarter 
Trends; Expert interviews.

4. Definição da GoVernança
e proCessos
O estabelecimento e a divulgação da
governança do programa de descarbonização
são importantes pilares da trajetória de
descarbonização das empresas. Uma
governança forte e transparente provê
robustez à tomada de decisão e credibilidade
perante a percepção dos stakeholders. 
Ademais, em casos de necessidade de tomada
de ações corretivas (p. ex., decorrentes de
desastres ambientais, ou frustação em relação
às metas determinadas), a liderança

esperada da governança do programa será 
essencial para a eficácia das intervenções 
necessárias.  Nesse contexto, os quatro 
principais elementos de governança que 
devem ser considerados são apresentados 
adiante.

Clareza na alocação de responsabilidades.
cada ação que compõe as metas de 
emissões deve ter um responsável principal 
na linha de negócio impactada pela 
atividade, com coordenação central dos 
resultados do programa de descarbonização, 

• Aumento da
eficiência de
carbono dos 
processos

• Compra de energia 
menos intensa em
carbono

• Aumento da
participação de
produtos de baixa 
intensidade de
carbono

• Utilização de
materiais reciclados

• Otimização de rotas 
na cadeia logística

• Cooperação com 
fornecedores para
descarbonização de
suas operações

• Compra de créditos
de carbono

• Reflorestamento de
áreas desmatadas

Processo
produtivo

Revisão do
portfólio de
produtos

Cadeia de
suprimentos e 
distribuição

Atividades
externas

EMISSÕES
EVITADASEVITADASEVIT

CAPTURA CAPTURA CAPTUR
DE CARBONO

OBJETIVO

MATURIDADEMATURIDADEMA

DESAFIOS

EXEMPLOS • Desmatamento evitado
• Reaproveitamento de insumos

• Reflorestamento 
• Captura e armazenamento de carbono

Evitar emissões de carbono em comparação
com linha de base

Remover carbono da atmosfera

• Alta • Alta para reflorestamento 
• Média para captura e armazenamento 

(tecnologia existe, porém tem custos elevados)

• Adicionalidade de redução(versus o que aconteceria 
na ausência da intervenção)

• Eficácia: potencialmente jogo de soma zero
(não tira carbono da atmosfera) e com potencial 
de longo prazo limitado (projetos finitos)

• Quantificação: desafio para mensurar impactos
(p.ex., absorção pelo solo)

• Permanência e escape: incerteza sobre quanto
tempo o carbono permanecerá sequestrado e 
se há impactos ambientais não intencionais
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figura 6 | Muitas empresas líderes globais já utilizam preços internos de carbono, 
antecipando a regulação futura

Nota: Total adota o preço de carbono real do país de operação se for mais alto que o padrão; Equinor adota o 
preço real ou previsto de carbono do país de operação se for mais alto que o padrão; Shell aplicava preço fixo de 
40$/t CO2e e passou a adotar sistema mais dinâmico de preços em 2018; Eni adotava preço 40$/t CO2e em 2015, 
aumentando 2% ao ano desde então; preço da Engie em 2019. 1. Preço de carbono na Europa em 24 de agosto de 
2020 convertido para dólares com a taxa EUR = 1,18 USD
Fontes: Dados divulgados pelas empresas, CDP Climate Change report

O preço interno de carbono incorpora o 
custo das emissões no processo decisório 
interno, garantindo que a análise
de viabilidade econômica de projetos 
leve em conta o potencial benefício 
econômico relativo da redução de 
emissões. Por exemplo, um projeto
de investimento que vai gerar redução 
de emissões futuras pode se tornar viável 
ao se considerar um preço interno de 
carbono (que antecipa a regulação sobre 
a precificação de emissões futura e faz 
com que o cenário sem o investimento 
seja menos atrativo financeiramente). 
Assim, o mecanismo pode impactar
a priorização de projetos. Inclusive,
há empresas que operam com preços 
internos superiores aos atuais valores 
de mercado (nas suas geografias) porque 
acreditam em cenários futuros onde
os preços irão aumentar.

A ferramenta pode ser adotada de quatro 
formas principais: (i) como um preço 
sombra, que simula o impacto potencial 
de possíveis cenários de precificação de 
carbono nas taxas de retorno de projetos, 
porém sem de fato afetar o cálculo; (ii) 
como um custo implícito, que entra de 
fato no P&L das unidades de negócios, 
simulando o custo que teria de ser pago 
pela emissão associada ao projeto; (iii) 
como uma taxa interna efetivamente 
cobrada sobre as emissões das unidades 
de negócio; ou (iv) como cotas internas 
que podem ser comercializadas entre 
áreas (possibilitando maior flexibilidade).
As formas de adoção do preço interno de 
carbono podem ser complementares, e 
podem ser incorporadas sequencialmente, 
conforme a empresa ganha maturidade no 
processo de descarbonização.

para garantir que haja accountability na 
execução do programa, e que as iniciativas 
estejam claras internamente na empresa.

Embasamento analítico para processo
de tomada de decisão existe um grande 
desafi o em qualifi car e quantifi car os 

custos e benefícios do programa
de descarbonização. O preço interno
de carbono (internal carbon pricing)
é uma das ferramentas mais efetivas
para incorporar a intensidade de carbono 
na tomada de decisão das empresas 
(conforme apresentado no Box a seguir). 

55
40 40 40

25

45
35 32

50

0

100
85

30-40
21

80

32

~50
40

Cenário de estresse
Cenário padrão

Preço interno de carbono ($/t CO2e, 2018)

Tipo de
preço de
carbono

Preço de carbono
no European

Trading System

Custo
implícito

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Shadow
price

Energia elétricaÓleo e gás

Boston Consulting Group  |  ACELERANDO A JORNADA EMPRESARIAL PARA A TRANSFORMAÇÃO CLIMÁTICA NO BRASIL 



8

Existem também outras formas de 
influenciar a tomada de decisão na 
empresa a favor de projetos menos intensos 
em carbono, como por exemplo: (i) 
flexibilizar barreiras financeiras (como TIR) 
ou criar fast track para aprovação acelerada 
de projetos que atinjam critérios pré-
definidos de sustentabilidade; (ii) 
consolidar projetos com taxas variadas de 
retorno para viabilizar investimentos com 
retorno menos atrativos; (iii) promover 
projetos com Capex mais alto, porém 
benefícios de Opex de longo prazo, como 
eficiência energética; ou (iv) compartilhar 
exemplos internos e externos de projetos 
com viés de sustentabilidade bem-
sucedidos, para gerar inspiração e tração.

Métricas do programa embutidas 
na gestão de performance: a vinculação da 
remuneração de executivos aos resultados 
de emissões é uma forma interessante de 
garantir alinhamento entre 
comportamentos internos e objetivos de 
descarbonização, no curto e longo prazos. 
Diversas empresas já adotaram essa prática, 
como a Shell, que vincula 10% do bônus 
anual dos executivos à intensidade de 
carbono das operações e 10% do plano 
de incentivo de longo prazo à transição 
energética. 

Excelência na estrutura e disponibilização 
de dados: ferramentas e sistemas para 
coleta e análise de dados são cruciais para 
a avaliação, melhoria contínua e 
comunicação do progresso da jornada 
de descarbonização. Estratégias de 
comunicação e transparência de dados 
devem incluir a frequência e 
responsabilidade pela coleta de dados 
e clareza sobre conteúdos a serem 
divulgados interna e externamente.

5. Reporte
Relatórios de Sustentabilidade são
ferramentas importantes para empresas
divulgarem sua performance histórica e
seus objetivos climáticos para um público
mais amplo. No tema clima, os relatórios
devem trazer uma série de indicadores,
incluindo, porém não limitados a: (i)
emissões de GEE, por escopo; (ii)
intensidade de emissões; (iii) volume

de energia produzida e consumida 
por fonte; (iv) participação de produtos 
sustentáveis nas receitas; (v) utilização 
de produtos reciclados. 

Além disso, os Relatórios de 
Sustentabilidade são oportunidades 
importantes para empresas controlarem 
a narrativa das suas jornadas de 
descarbonização e convencerem os 
stakeholders de que os esforços são 
fundamentados e terão impactos positivos. 
No desenvolvimento, é fundamental 
garantir consistência com a estratégia 
corporativa, transparência quanto 
a desafios e percalços no processo 
e simplicidade na comunicação.

As informações contidas nos relatórios 
financeiros e de sustentabilidade inserem-
se num contexto mais abrangente, servindo 
de insumo para a avaliação da 
performance climática da empresa por 
parte dos investidores, consumidores, 
ativistas e agência de rating focadas em 
ESG. Esse ecossistema de rating ainda não 
é tão maduro quanto no caso da availação 
financeira, mas já passa por um 
movimento de consolidação, com algumas 
agências se destacando como principais 
players. 

Ao mesmo tempo, as diferentes casas de 
investimento estão desenvolvendo suas 
próprias metodologias de avaliação da 
performance climática (e também de 
outros temas que compõem o guarda-
chuva de ESG10). Essa diversidade de 
frameworks e avaliações certamente se 
apresenta como um desafio de curto prazo, 
e reforça a necessidade de as empresas 
serem o mais detalhadas e transparentes 
possível nos seus documentos de reporte, 
além de construírem proativamente suas 
narrativas no que tange ao tema de 
mudança de clima e ESG de maneira 
mais ampla.

Especificamente sobre mudança do clima, 
em um segundo nível de sofisticação, estão 
as normas do TCFD (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures). Essas normas 
têm se consolidado como padrão para 
reporte dos potenciais impactos financeiros 
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das mudanças climáticas para investidores. 
A metodologia incentiva empresas a 
compartilhar a governança de temas 
relacionados a clima e a relatar os 
potenciais impactos financeiros dos riscos 
e oportunidades apresentados pelas 
mudanças climáticas. A metodologia 
também oferece aos investidores uma 
forma de comparar a performance de 
diferentes empresas de forma consistente.

Para maximizar os resultados, 
a liderança deve estar 
comprometida em todas as etapas
O aquecimento global é uma realidade 
que, felizmente, já vem sendo cada vez 
mais absorvida pelas empresas em suas 
estratégias e ações. Neste artigo, 
sintetizamos alguns dos passos mais 
importantes para empresas que buscam 
acelerar o processo de mudança e liderar 
iniciativas de descarbonização em seus 
segmentos de negócios, com reflexo 
na sociedade como um todo. Grandes 
mudanças se assentam na adesão 
dos colaboradores, na confiança dos 

investidores, no alinhamento com a 
regulação, na colaboração dos parceiros 
(onde necessário) e no engajamento 
dos consumidores. Mas, acima de tudo, 
a urgência e profundidade do tema 
requerem o comprometimento e a 
participação ativa dos líderes executivos 
no processo de convergência para 
a sustentabilidade em seus negócios.

1. Fonte: Corporate Knights Global 100 Index 
2. Manter o aumento da temperatura bem abaixo
de 2 ºC em relação ao período pré-industrial. 
3. Fonte: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/
standards/ghg-protocol-revised.pdf
4. Incluídos no Protocolo de Kyoto: CO2: dióxido de 
carbono; CH4: metano; N2O: óxido nitroso; HFCs: 
hidrofluorcarbonetos; PFCs: perfluorocarbonos; SF6: 
hexafluorsulfúrico
5. Fonte: https://ghgprotocol.org/about-us, estatística
referente ao ano de 2016 
6. IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate
Change)
7. Fonte: https://www.unilever.com/planet-and-society/
climate-action/strategy-and-goals/
8. Traduzido do inglês “Win with our brands as a force
for good, powered by purpose and innovation”, fonte: 
https://www.unilever.com/our-company/strategy/
9. Fonte: https://www.unilever.com/news/press-releas-
es/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-
change-and-protect-and-regenerate-nature-to-pre-
serve-resources-for-future-generations.html
10. Environment, Social and Governance
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