MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E
FLORESTAS

Comparação do desempenho
das empresas brasileiras entre

2020 e 2021

É apresentado nesta factsheet a evolução temporal do desempenho das empresas brasileiras frente aos temas de mudanças climáticas
e florestas entre 2020 e 2021. Além disso, a
amostra foi analisada como um todo em um
primeiro momento e, em outro, foram observadas somente as instituições financeiras, visando compará-las ao restante das empresas.
O número de empresas que responderam para
mudanças climáticas aumentou 39%, sendo que
para os investidores a diferença foi de 107% e
para florestas houve uma redução de 4% no número de respondentes. Estes valores destacam
o aumento da importância das questões climáticas e florestais para as empresas brasileiras.
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Evolução do reporte
de dados corporativos
no Brasil entre dois
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Estratégia
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76%

2020

2021

55%
95%

66%

Empresas brasileiras que possuem a alta liderança
supervisionando questões florestais

Empresas brasileiras que integram questões florestais
nas estratégias de negócio a longo prazo
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2020

55%

55%

56%

56%

Empresas brasileiras que possuem a alta liderança
supervisionando questões climáticas

2021

Empresas brasileiras que integram questões climáticas
nas estratégias de negócio a longo prazo

2020
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64%
53%
Instituições Financeiras que possuem membros da alta liderança
supervisionando questões climáticas

2020
64%
58%
Instituições Financeiras que incluíram riscos e
oportunidades em sua estratégia organizacional

2021

Riscos e Oportunidades
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64%

Emissões

CO 2
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32%
81%

23%

Empresas brasileiras com processos para
identificação e gestão de riscos florestais

Empresas brasileiras com metas de redução de GEE
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48%

2020

2021

43%
37%

50%

Instituições financeiras com metas de redução de GEE

Empresas brasileiras com processos para
identificação e gestão de riscos climáticos

O setor que mais identificou riscos foi o de produtos pecuários, com 75% em 2020 e 86% em 2021.
2.300% foi o aumento das projeções de riscos de
um ano para outro.
107 bilhões de dólares é o valor estimado para
as oportunidades climáticas. Sendo 39 bilhões
reportados pelas instituições financeiras em 2021.

Destaca-se a necessidade das empresas criarem
metas de redução das emissões de GEE, preferencialmente alinhadas à Science Based Targets.
35% mais empresas reportaram suas emissões de escopo 1 em 2021, 30% de escopo 2 e 25% de escopo 3.
25% mais instituições financeiras reportaram suas
emissões de escopo 1 e 36% para escopos 2 e 3,
em 2021.

Métricas e Metas
2020

2021

39%
50%
Empresas brasileiras com sistemas de rastreamento
de commodities de risco florestal

2020

2021

32%
23%
Empresas brasileiras com metas de redução
de emissão de Gases de Efeito Estufa

Em 2021, apenas 50% das empresas que reportam
para florestas haviam assumido um compromisso
público para reduzir o desmatamento e a degradação florestal. Porém, houve um aumento em
comparação aos 39% do ano anterior.
3,7x mais empresas passaram a participar de atividades ou iniciativas externas para promover a
implementação de suas políticas e compromissos
relacionados às florestas.
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