AMBIÇÃO
CLIMÁTICA

Retrato das empresas
brasileiras convidadas
por investidores

2021

104 empresas brasileiras
reportaram ao CDP

Esta factsheet apresenta os principais resultados das empresas brasileiras convidadas por
investidores signatários do CDP sobre o reporte
de suas atividades em relação à agenda climática e à ambição de redução de emissões. A
amostra apresenta um aumento percentual de
42% do número de respondentes em relação ao
ano anterior, evidenciando um crescimento significativo da importância de reportes climáticos
de grandes organizações no Brasil.
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RISCOS &
OPORTUNIDADES
CLIMÁTICAS
88% das organizações incluíram os riscos e oportunidades climáticas no processo
de gestão de riscos corporativos.

GOVERNANÇA
CLIMÁTICA
90% das empresas parti-

cipantes possuem cargos
executivos, como diretores,
responsáveis pela gestão de
atividades climáticas.
Destes, 82% possuem incentivos, entre monetários
(76%) e não monetários
(24%), atrelados ao desempenho de metas ligadas às
mudanças climáticas.

OPORTUNIDADES
FINANCEIRAS 101 BILHÕES
DE DÓLARES. SETORES MAIS
BENEFICIADOS: SERVIÇOS
FINANCEIROS E MATERIAIS.

ESTRATÉGIA
88% divulgaram que mo-

dificaram a estratégia de
negócios de longo prazo,
em decorrência dos riscos
e oportunidades climáticas.
Destas, 48% já desenvolveram um plano para transição
de baixo carbono.

59% realizam análises de

cenários climáticos, enquanto 22% pretendem implementar essas práticas nos próximos dois anos.

IMPACTO FINANCEIRO

28 BILHÕES DE DÓLARES.

SETORES MAIS VULNERÁVEIS:
SERVIÇOS FINANCEIROS E
COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS.

METAS DE
REDUÇÃO
DE GEE
66% possuem metas. Au-

mento de 38% em relação ao
ano de 2020. Destas,

28% aguardam aprovação

SBTi e 7% possuem metas
aprovadas pela iniciativa.
Emissões reduzidas desde o ano base das metas:
144 milhões de TCO2e. Ambição de redução de emissão até 2050: 43 milhões
de TCO2e.

INICIATIVAS
83% reportaram iniciativas

de redução de emissão implementadas e, ao todo, 250
iniciativas foram divulgadas.
Em comparação a 2020,
houve um aumento de 68%.
Investimento financeiro: 2,7
bilhões de dólares. Economia monetária anual: 1,3
bilhão de dólares. Emissões
de GEE evitadas em 2021:
31 milhões de TCO2e.
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