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APRESENTAÇÃO
O Fórum Clima – Ação Empresarial sobre Mudanças Climáticas é um exemplo de como a iniciativa privada
já contribuiu para o avanço do tema em nosso país. Constitui o grupo de trabalho criado pela maioria das
empresas signatárias da Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas para acompanhar os compromissos. O grupo conta atualmente com a participação de 18 empresas e duas organizações apoiadoras. O
Instituto Ethos é responsável pela secretaria executiva do projeto.
A Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas foi lançada em agosto de 2009 por lideranças empresariais
que, por meio do documento, assumiram uma série de compromissos voluntários, dentre eles o de reduzir suas
emissões de carbono, e propuseram ações ao governo federal que diziam respeito ao seu posicionamento na
COP 15 e à gestão interna da questão. Com isso, o Brasil foi um dos poucos países a assumir publicamente,
na Conferência do Clima de Copenhagen, a meta nacional de redução de carbono de 38% até 2020.
Iniciando seus trabalhos em 2010, o grupo já realizou dois seminários de trabalho, com a participação de
representantes do governo e de empresas, para promover um diálogo que possibilite um entendimento
comum em relação às regulamentações de combate às mudanças climáticas e que resulte na construção
de recomendações do grupo ao governo. O primeiro seminário, realizado em abril de 2010, teve como foco
dialogar sobre o processo de regulamentação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, pendente à
época. As empresas do Fórum Clima, reconhecendo a PNMC como um instrumento importantíssimo para
que o Brasil alcance a meta a qual se comprometeu em Copenhagen, levantaram nesse primeiro seminário
algumas recomendações para sua regulamentação, as quais foram entregues ao governo em uma
audiência com a Casa Civil. Dentre as recomendações constantes no documento, ressaltou-se a importância
da participação das empresas no processo de regulamentação e reconheceu-se a necessidade de uma
integração entre as políticas estaduais de mudanças climáticas e a PNMC, tema que foi aprofundado no
segundo seminário, realizado este ano em Brasília.
A partir das discussões realizadas no segundo seminário, o grupo levantou um conjunto de sugestões
fundamentais para que as legislações nacional e estaduais sobre mudanças climáticas possam ser regulamentadas de forma integrada entre os diferentes níveis de governo, unindo-se esforços para que o Brasil
atinja sua meta de redução de emissões e para que os planos setoriais da PNMC sejam implementados
com a participação dos setores direta ou indiretamente impactados. Como resultado desse seminário, foi
aberto um canal de diálogo permanente com o Ministério do Meio Ambiente, com o qual o Fórum iniciou
um trabalho para promover a harmonização das políticas nacional e estaduais sobre mudanças climáticas.
O compromisso das empresas
O Fórum Clima reitera os compromissos reunidos na Carta Aberta e lança esta publicação com o objetivo
de informar as ações realizadas em 2011 para o enfrentamento das mudanças climáticas, tanto pelo grupo
em conjunto quanto pelas empresas individualmente.
Aqui são apresentados tanto os avanços e os desafios empresariais para cumprimento dos compromissos
assumidos na Carta Aberta quanto as ações do grupo no sentido de dialogar com o governo para promover
a implementação da Política Nacional de Mudança do Clima e o alcance das metas nacionais de redução
de emissões, sempre de forma participativa e com o consenso de todas as partes.
As empresas que compõem o Fórum Clima reafirmam sua confiança de que o setor empresarial pode
dar uma contribuição decisiva para que o mundo realize a necessária transição para uma economia de
baixo carbono, aproveitando novas oportunidades de negócios e reduzindo significativamente os impactos
negativos das mudanças climáticas sobre o planeta.
Para mais informações sobre o Fórum Clima:
www.forumempresarialpeloclima.org.br.

Presentation
The Climate Forum – Entrepreneurial Action on Climate Change is an example
of how the private initiative has contributed to the improvement of this theme
in Brazil. This the working group established by the majority of companies that
signed the Open Letter to Brazil on Climate Change in order to monitor its commitments. Nowadays, the group relies on the participation of 18 companies and
two supporting organizations. The Ethos Institute is responsible for the project
executive secretariat.
The Open Letter to Brazil on Climate Changes was published in August 2009, by
entrepreneurial leaders, who, via the document, undertook a series of voluntary
commitments, among them the reduction of their carbon emissions, and who
suggested actions to the Federal Government related to their position in the
COP 15 and to the internal management of the issue. Therefore, Brazil was
one of the few countries to undertake, publicly, during the Copenhagen Climate
Conference, a national carbon reduction goal, of 38% up to 2020.
With the onset of its work in 2010, the group has already held two seminars,
with the participation of governmental and business representatives to promote
discussions that allow the establishment of common grounds in regard to the rules
to combat climate change, resulting in recommendations to the Government. The
first seminar, held in April 2010, focused on the discussion of regulations of the
National Policy on Climate Change, which was pending at that time. The companies
of the Climate Forum, acknowledging the National Climate Changes Policy (PNMC,
in Portuguese) as an important tool to facilitate the achievement of the Brazilian
goal, undertaken in Copenhagen, gathered a few recommendations in this first
seminar related to the above-mentioned regulation, which were delivered to the
Government during a session in the Civil Office. Among the recommendations in
the document, we highlight the importance of the participation of the Companies in
the regulation process, and the acknowledgement of the need for consolidating the
states climate change policies and the PNMC, which was dealt with in the second
seminar, held this year in Brasília.
From the discussions in the second seminar, the group gathered a set of
fundamental proposals for the integrated regulation of the national and the state
legislations on climate change, considering the different levels of government,
in a joint effort to achieve the goals of the Brazilian emission reductions, and in
order for the sectorial plans of the PNMC being implemented upon the participation of the sectors directly or indirectly involved. As a result of this seminar,
an ongoing discussion channel was opened with the Environmental Ministry,
which started to work jointly with the Forum to promote the harmonization of
the national and the state policies on climate change.
Companies’ Commitment
The Climate Forum reaffirms the commitments, by the group and the individual
companies, gathered in the Open Letter to Brazil on Climate Changes to report
the measures taken in 2011 to face climate changes.
In this document, we report the entrepreneurial progresses and challenges to
meet the commitments undertaken in the Open Letter in regard to the actions
of the group to confer with the Government and promote both the implementation of the National Policy on Climate Changes and the fulfillment of the national
emission reduction goals, via participative and consensual format.
The companies in the Climate Forum reaffirm their confidence that the
entrepreneurial sector can contribute, decisively, to the necessary transition to
a worldwide low-carbon society, taking advantage of business opportunities and
significantly reducing the negative impacts of climate change on the planet.
For further information on the Climate Forum access:
www.forumempresarialpeloclima.org.br.
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PALAVRA DO FÓRUM CLIMA
Desde a publicação do documento “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland) em 1987, quando o efeito
estufa se tornou conhecido por uma significativa parcela da sociedade, avançamos na compreensão de
seus impactos de tal forma, que atualmente é reduzido o número de pessoas que duvidam da contribuição
do homem para o fenômeno das mudanças climáticas.
Reduzir a emissão dos gases de efeito estufa (GEE) em um mundo em pleno desenvolvimento é um
grande dilema a ser resolvido. Até 2030, seremos 8,3 bilhões de pessoas. Nos países em desenvolvimento,
muitos indivíduos que ainda não têm acesso a uma série de bens e serviços passarão a ter (somente nos
BRICs, o crescimento da classe média será de 150%). Cerca de 59% dessas pessoas habitará cidades
e terá a expectativa de vida prolongada. Haverá necessidade de mais recursos: o consumo de energia
aumentará 33%, a demanda por água crescerá 53% e por alimentos, 27%. Para comportar tamanho
crescimento, as emissões de CO per capita aumentarão 16% e, consequentemente, contribuirão para o
aquecimento da temperatura média do planeta em até 2°C.
Apesar de suas limitações, o Protocolo de Quioto foi a primeira tentativa real de criação de um mecanismo
para redução das emissões. A partir dele houve uma grande conscientização da sociedade e diversas
outras iniciativas surgiram: a rotulagem de produtos, os estímulos a produção de energia limpa e a busca
por padronização das formas de medição dos GEE.
Após as publicações dos primeiros inventários nacionais, tornaram-se claras quais as áreas e setores
que mais contribuíam com as emissões de GEE. Desde então, os participantes desse processo iniciaram
diálogos para buscar formas de lidar com os problemas levantados e as empresas foram chamadas a
participar do debate.
No âmbito dos negócios, o desafio é como fazer a lógica econômica se relacionar com a premência de
ações para a mitigação de emissões e adaptação às mudanças climáticas que afetarão toda a sociedade,
cujos efeitos ainda não são percebidos em toda sua plenitude. Como trazer a “valor presente” os impactos
das mudanças climáticas?
Nesse contexto e na efervescência das discussões prévias à realização da COP 15 em Copenhagen,
em 2009, um grupo de empresas no Brasil decidiu dar um passo maior nas discussões com governo e
sociedade, além de atuar nos fóruns competentes para a discussão de legislações e regulamentações,
se comprometendo voluntariamente com uma série de ações relativas ao tema. Assim nasceu o Fórum
Clima que, atualmente, conta com 18 empresas participantes e 3 organizações parceiras que se reúnem
mensalmente para discutir modos para avançar com o tema nas organizações.
Para alguns pode parecer algo trivial, mas inserir um tema como esse nas organizações exigiu - e exige
- um grande esforço por parte dos participantes da iniciativa. Afinal, trata-se de incluir em seus processos
de análise e gestão um componente intrínseco aos processos industriais, e que não representa nenhum
benefício de curto prazo ou uma obrigação legal. Além disso, a elaboração de inventários de GEE mobiliza
a maioria dos departamentos da empresa periodicamente, sendo que o inventário é apenas o diagnóstico
do estado atual e não indica o que pode ser feito, nem explica como equilibrar a equação do custo de
oportunidade do carbono em relação a todas as outras demandas das organizações. Somente a análise e a
busca de benchmarks possibilitam descobrir oportunidades com os dados do inventário de carbono.
Através dessas informações e da identificação de potenciais de negócio, temos outro desafio: a inclusão
da mitigação de carbono como fator de decisão na lógica de negócios. Fazer mudanças tecnológicas nos
processos depende de fatores como o pagamento dos ativos, a disponibilidade de recursos e a capacidade
de endividamento das empresas. Toda organização privada faz análises para realizar investimentos e, em
mercados demandantes, as prioridades são sempre com as questões legais e com o crescimento. Nesse
sentido, melhorias operacionais devem ser sempre bem analisadas para não destruir valor do acionista. Os
investimentos realizados carecem de prazos para se pagarem e a substituição de processos e equipamen-

Climate Forum Position Statement
Since the publication of “Our Common Future” (Brundtland Report) in 1987,
when a significant portion of society became aware of the greenhouse effect,
we have made progress in understanding its impact in a way that, today, few
doubt the human contribution to the phenomenon of climate change.
Reducing greenhouse gas (GHG) emissions in a world that is engaged in
full-throttle development is a major dilemma. By 2030, there will be 8.3 billion
people on this planet. In developing countries, many individuals who do not yet
have access to a range of goods and services will be able to acquire them (in
the BRIC countries alone, the middle class will have grown by 150%). About
59% of those people will live in cities and will have a prolonged life expectancy. More resources will be required: energy consumption will increase by
33%, water demand will grow by 53% and food consumption will rise by 27%.
To accommodate such growth, CO2 emissions per capita will increase by 16%,
thereby helping increase the planet’s average temperature by as much as 2° C.
Despite its limitations, the Kyoto Protocol was the first real attempt to create
a mechanism for reducing GHG emissions. It has helped raise public awareness of the issue, and several other initiatives have emerged: the labeling of
products, incentives for clean energy production and the pursuit of ways to
standardize the measurement of GHG.
The publication of the first national inventories has made it clear which areas
and sectors contribute the most to GHG emissions. As a result, participants in
this process have begun engaging in dialogue to seek ways of dealing with the
problems raised, and businesses have been asked to join in the debate.
Within the business world, the challenge is how to balance economics with the
urgent need for action to mitigate emissions and adapt to climate change that will
affect society as a whole, when its full effects are still not being perceived. How
could businesses estimate the “present value” of the impacts of climate change?
In this context, and amid the heated debate in the run-up to COP 15 in Copenhagen in 2009, a group of companies in Brazil decided to take a further step
forward in discussions with government and society, in addition to participating
in forums to debate relevant laws and regulations, by voluntarily undertaking
to carry out a range of related actions. That is how the Climate Forum came
into being. Currently, it involves 18 participating companies and three partner
organizations that meet monthly to discuss ways to make progress on this
issue in business organizations.
This may seem trivial to some, but making this theme an integral part of
those organizations’ cultures and operations required – and still requires – a
major effort on the part of the participants in the initiative. After all, it means
including an intrinsic component of industrial processes in their assessment and
management processes, and presents no short-term benefits or legal obligations. Furthermore, carrying out GHG inventories mobilizes most departments
of a company periodically. These inventories are meant to diagnose the current
state of things, but do not indicate what can be done, nor do they explain how
to balance the calculation of the opportunity cost of carbon in relation to all
of the organizations’ other demands. Only analysis and the search for possible
benchmarks can reveal the opportunities that carbon inventory data represent.
Based on this information and the identification of potential business opportunities, we face another challenge: the inclusion of carbon mitigation as a deciding
factor in business rationale. Making changes in technological processes
depends on factors such as the payment of the assets, availability of resources
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tos só se justifica caso se possa acelerar o processo de amortização do investimento realizado!
Contudo, ao pensarmos no carbono necessário para a produção, chegamos ao produto e à percepção de
que a mitigação das emissões é algo a ser tratado em toda a cadeia de valor.
A compreensão desses fatores prévios evidencia que todos interessados no tema devem participar dessa
discussão. Afinal, não é objetivo de ninguém privar as pessoas do acesso a bens e possibilidades de
desenvolvimento. Empregos são necessários, assim como a produção de alimentos, energia e bens para
toda sociedade. Juntos, podemos encontrar caminhos rumo a uma economia de baixo carbono capaz de
atender as necessidades e sem promover o estímulo à desindustrialização ou o estabelecimento de barreiras não tarifárias a produtos de exportação por questões relacionadas às mudanças climáticas.
A participação das empresas nas discussões com a sociedade organizada e com todas as esferas do
governo é essencial para que, desse conjunto de conhecimentos e necessidades das partes, encontremos
caminhos para equalizar as questões das mudanças climáticas de nosso tempo e do futuro. Antes de tudo,
esse é o objetivo do Fórum Clima: ser uma força propositiva e atuante na sociedade. Compreendemos que,
somente juntos, seremos capazes de avançar na busca de soluções de longo prazo.
Fórum Clima – Ação Empresarial sobre as Mudanças Climáticas
Alcoa
Bradesco
Camargo Correa
CBMM
CPFL Energia
Construtora Andrade Gutierrez
Construtora OAS
Fibria
Grupo Carrefour
Grupo Pão de Açúcar
Natura
Odebrecht
Polimix
Samarco
Suzano Papel e Celulose
Vale
Votorantim
Walmart

and corporate debt capacity. Any private organization analyzes its investments,
and in demanding markets, the priorities are always legal issues and growth. In
this regard, operational improvements should always be carefully assessed to
avoid destroying shareholder value. Investments need time to pay off, and the
replacement of equipment and processes can only be justified if it can accelerate amortization of investment!
However, when considering the amount of carbon required for production, we
have arrived at the product and the perception is that the mitigation of emissions must be dealt with throughout the value chain.
Based on these prior factors, it is clear that all parties interested in this subject
must participate in the debate. After all, there is no intention of depriving people
of access to goods and opportunities. Jobs are a necessity, as is the production
of food, energy and goods for society as a whole. Together, we can find ways to
achieve a low carbon economy that can meet people’s needs without encouraging de-industrialization or the establishment of non-tariff barriers to exports due
to issues related to climate change.
The participation of companies in the debate with organized society and all
levels of government is essential for this body of knowledge and the needs of
all parties to help us find ways to equalize the climate change issues of our
time and the future. Above all, the Climate Forum’s goal is to be a purposeful
and active force in society. We understand that we can only make progress in
the pursuit of long-term solutions by working together.

Organizações apoiadoras
UNICA
Fórum Amazônia Sustentável
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Secretaria Executiva)
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Secretaria Executiva
Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social
O Instituto Ethos tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de
forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.
Trabalha auxiliando as empresas a assimilar o conceito de responsabilidade social empresarial e incorporálo ao dia a dia de sua gestão, num processo contínuo de avaliação e aperfeiçoamento.
Em 2006, com o lançamento do Manifesto pela Sustentabilidade, o Instituto Ethos foi uma das primeiras
organizações da sociedade civil no Brasil a divulgar as consequências do aquecimento global para o
mercado, para a economia e para a vida das pessoas. Demonstrou também que, para enfrentar os efeitos
das mudanças climáticas, precisamos de outro modo de produzir e consumir, baseado no equilíbrio entre
as dimensões social, econômica e ambiental. E que as empresas socialmente responsáveis têm um papel
fundamental a desempenhar nessa transformação.
Desde então, o Instituto Ethos vem realizando esforços no sentido de influenciar empresas e governos
para a adoção de projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Entre as
ações, vale destacar o formato inovador da Conferência Ethos deste ano, que, alinhada com os princípios
da Plataforma por uma Economia Inclusiva, Verde e Responsável (iniciativa que lançou em fevereiro em
parceria com Alcoa, CPFL Energia, Natura, Suzano, Vale, Walmart e Roland Berger), promoveu os debates
que levarão à produção conjunta da pauta central de uma agenda de transição para essa nova economia.
O Ethos foi a organização que liderou a mobilização das empresas para assinatura da Carta Aberta ao Brasil
sobre Mudanças Climáticas e a formação do grupo de trabalho Fórum Clima – Ação Empresarial sobre
Mudanças Climáticas, e desde então realiza sua secretaria executiva com o objetivo de estimular e auxiliar
as empresas no cumprimento dos compromissos assumidos.
Intensamente envolvido com a discussão de propostas para a Rio+20, o instituto participa das principais
instâncias nacionais de consulta e dialoga com organizações e fóruns internacionais de referência, entre
os quais a própria Organização das Nações Unidas, O Fórum Econômico Mundial, o Fórum Social Mundial,
o Fórum Empresa e o Fórum Mundial de Lille. Desse acúmulo de discussões resultará um novo processo
de mobilização empresarial, voltado para a exemplaridade do setor produtivo e para o estímulo à atuação
sinérgica com os governos.

Executive Secretariat
Instituto Ethos of Business and
Social Responsability
The mission of the Instituto Ethos is to encourage, raise awareness, and assist
the companies so they might manage their businesses in a socially responsible
manner, rendering the companies as partners in the building of a fair and
sustainable society. It assists the companies in the assimilation of the entrepreneurial social responsibility to incorporate it in the routine of their management,
establishing an ongoing evaluation and improvement process.
In 2006, with the release of the Sustainability Manifesto, the Instituto Ethos
was one of the first organizations of the Brazilian civil sector to publish the
global warming consequences to the market, to the economy and to the lives
of the individuals. It has demonstrated, also, that to face the effects of global
warming we need alternative means of production and consumption, based
on the balance of the social, economic and environmental dimensions. Socially
responsible companies play a fundamental role in this transformation.
Since then, the Ethos Institute has made efforts to influence companies and
governments towards the adoption of projects and actions to further sustainable
development in Brazil. Among these actions, we ought to highlight the innovative format of this year’s Ethos Conference, which in line with the principles
of the Platform for an Inclusive, Green and Responsible Economy (an initiative
released in February in partnership with CPFL Energy, Natura, Suzano, Vale,
Walmart and Roland Berger), has promoted debates that will lead to the joint
establishment of the transition agenda for this new economy.
Ethos led the movement to gather companies to join the Open Letter to Brazil
on Climate Change and to establish the work task of the Climate Forum –
Entrepreneurial Action on Climate Change, and, since then, via its executive
secretary, stimulates and assists the companies in the fulfillment of the
commitments undertaken.
This Institute is involved, intensely, with the discussion of proposals for the
Rio+20, and participates in the major National Consulting levels, conferring
with international reference organizations and foruns, among them the United
Nations, the World Economic Forum, the World Social Forum, the Companies
Forum, and the Lille World Forum. From these discussions, a new business
involvement process shall arise, directed towards the standards set by the
productive sector and stimulating synergic actions with the governments.
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ORGANIZAÇÕES APOIADORAS
A Unica e as Mudanças Climáticas

Supporting Organizations
The UNICA and Climate Change

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), com mais de 140 empresas associadas, é a principal organização representativa do setor sucroenergético brasileiro. Com reconhecido impacto positivo na redução
do aquecimento global, a Unica entende o tema das mudanças climáticas como uma de suas prioridades.
Comparado à gasolina, o etanol de cana-de-açúcar quando utilizado como combustível reduz em cerca
de 90% as emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE). Além disso, ao considerar as emissões
absolutas por unidade de produto, os inventários de emissões realizados mostram uma redução ao longo
dos últimos anos, demonstrando a busca pela adoção de melhores práticas e tecnologias mais eficientes.

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica-Brazilian Sugarcane Industry
Association), with more than 140 member companies, is the main organization
that represents the Brazilian sugar-energy industry. With a positive impact on
the reduction of global warming, Unica acknowledges that the issue of climate
change is one of its priorities. If compared to gas, sugarcane ethanol, when
used as fuel, reduces about 90% the emissions of the greenhouse gases
(GHG). Moreover, upon considering absolute emissions per product unit, the
emissions inventories carried out revealed a reduction in the last years, demonstrating the adoption of the best practices and most efficient technologies.

Promotora de alguns dos principais programas de sustentabilidade do setor sucroenergético, a Unica
participa da discussão de políticas públicas que contribuam para fomentar a produção e o uso de fontes
renováveis de energia. A entidade também lidera importantes projetos nessa área:

Unica promotes some of the main environmental sustainability programs, and
participates in the discussion of public policies encouraging production and use
of renewable energy sources and also leads important projects in the area.

Protocolo Agroambiental. Assinado em 2007, estabelece compromissos para a eliminação da queima
da cana no estado de São Paulo, contribuindo para a redução progressiva dessas emissões. Mais de 60%
da colheita de cana-de-açúcar na safra 2010/2011 foi realizada sem o uso do fogo.

Agri-environmental Protocol. Signed in 2007, establishes commitments
to eliminate the sugarcane burning in the State of São Paulo, contributing to the
gradual reduction in these emissions. More than 60% of the sugarcane harvest
for 2010/2011 was carried out without fire.

Certificação. A Unica integra o Bonsucro, fórum internacional que tem como um de seus objetivos o
estabelecimento de padrões para práticas responsáveis na indústria da cana-de-açúcar, incluindo o balanço
de GEE. As primeiras certificações dessa iniciativa já estão ocorrendo no país.

Certification. Unica integrates the Bonsucro, an international forum that,
among other objectives, aims at establishing patterns for responsible practices
in the sugarcane industry, including GHG’s balance. The first certifications of
such initiative are already occurring in the country.

Relatório de Sustentabilidade. A Unica foi a primeira entidade ligada ao agronegócio no
mundo a produzir um relatório sobre os desempenhos ambiental, social e econômico de suas associadas, seguindo os padrões da Global Reporting Initiative (GRI). Hoje essa iniciativa encontra-se
disseminada entre as empresas do setor, com mais de 75 unidades produzindo regularmente seus
próprios relatórios de sustentabilidade.
Para obter mais informações sobre as contribuições da Unica para a redução do aquecimento global, visite
o site da entidade: www.unica.com.br.

Sustainability Report. Unica was the first entity related to the agribusiness sector in the world to prepare a report on the environmental, social and
economic performances of its associates, according to the Standards from the
Global Reporting Initiative (GRI).
Currently, this initiative was adopted by the sector’s companies, with more than
75 unities regularly releasing their sustainability reports.
To obtain more information on Unica’s contributions to reduce global warming,
visit the entity’s website: www.unica.com.br

Fórum Amazônia Sustentável
Sustainable Amazon Forum
O Fórum Amazônia Sustentável é um espaço de diálogo intersetorial, formado por ONGs, empresas e
governo. Após o êxito da Carta de Princípios para REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação), o Fórum incorporou a temática relacionada às mudanças climáticas como eixo transversal de
suas discussões. Em abril, apoiou um grande encontro de líderes extrativistas em Parintins (AM), que apresentaram exigências à ministra do Meio Ambiente, presente no evento. Na discussão, REDD foi apontado
como ferramenta importante.
Em setembro liderou, com apoio de Vitae Civilis, Instituto Peabiru e Grupo de Trabalho Amazônico (GTA),
um seminário sobre economia verde em Belém (PA), com a participação de representantes de diversos
segmentos de toda a Amazônia Legal. O evento representou uma grande colaboração da sociedade
amazônica para a Rio+20. Para encerrar o ano, organizará em novembro, também em Belém (PA), um
seminário pan-amazônico para discutir os desafios que as alterações climáticas trazem a todos os países
da bacia amazônica.
Informações sobre o Fórum Amazônia Sustentável:
www.forumamazoniasustentavel.org.br.

The Sustainable Amazon Forum is a space for promoting inter-sectorial
dialogue, integrating NGOs, companies and the government. After the success
achieved by the Letter of Principles for REDD (Reduced Emissions for Deforestation and Degradation), the Forum incorporated the climate change theme
as the foundation of its discussions. In April, it supported a major meeting of
the extractive industry leaders in Parintins (AM), to present demands to the
Environment Minister, who attended the meeting. During the discussions, the
REDD was highlighted as a major tool.
In September, the Forum, with the support of the Vitae Civilis, Instituto Peabiru
and the Amazon Work Group (GTA), led a seminar on green economy in Belém
(PA), with the participation of representatives from different segments of the
Amazônia Legal. The event was the result of an important collaboration of the
Amazon society with Rio+20. To close the year, the Forum will hold, in November, in Belém (PA), a Pan-Amazonian seminar to discuss the challenges that
climate change brings to all countries of the Amazon basin.
To obtain more information on Sustainable Amazon Forum:
www.forumamazoniasustentavel.org.br.
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Política Nacional de Mudanças
Climáticas: o início da caminhada e
os desafios emergentes

National Policy for Climate Change: the leveling of the
path and the emerging challenges

Tasso Azevedo
O lançamento do Fórum Clima – Ação Empresarial sobre as Mudanças Climáticas é um dos fatores importantes que contribuíram para consolidar a guinada brasileira em relação a mudanças climáticas iniciada em
2005, durante a Conferência das Partes realizada em Montreal, que culminou com adoção de metas para
redução das emissões de gases de efeito estufa.
Em dois anos, apesar da leniência da agenda internacional, uma série de avanços notáveis aconteceu na
agenda de mudanças climáticas no Brasil, e com eles novos desafios emergiram.
Este é o tema central deste artigo. Traçar um panorama sucinto dos avanços e colocar luz sobre os principais desafios para que o país avance a passos firme numa agenda proativa de mudanças climáticas.
1. O contexto internacional
A frustração inicial em relação à COP 15 realizada em Copenhagen em dezembro de 2009 refletiu em uma
menor pressão de expectativas na COP 16 em Cancun, e, ao final de novas rodadas exaustivas de negociações, foi possível chegar a um acordo abrangente o suficiente para dar um novo fôlego à dura tarefa de
limitar o aumento médio da temperatura e aliviar seus impactos.
O Acordo de Cancun – de fato um conjunto de dezenas de decisões – tem os seguintes pontos fundamentais:
• Reconhecimento da necessidade de atuação conjunta de todas as partes para limitar o aumento
de temperatura global em 2ºC, com o compromisso de rever esta meta a partir dos relatórios do
IPCC (o 5º relatório – AR5 – será publicado entre 2013 e 2014).
• As metas voluntárias dos países desenvolvidos foram reconhecidas e registradas, e os países
assumiram o compromisso de elaborar planos de baixo carbono acompanhados de inventários
anuais para reportar o seu progresso anual em relação às metas.
• As ações de redução de emissões dos países em desenvolvimento – incluindo suas metas
voluntárias – foram reconhecidas, e foi determinada a criação de um registro para mantê-las
atualizadas e permitir que se associassem a elas suporte financeiro e tecnológico de países
desenvolvidos. Os países em desenvolvimento publicarão relatórios de progresso bianuais.
• As negociações para extensão do Protocolo de Kyoto para um segundo período de compromissos
seguirão em curso, e será buscado um mecanismo para cobrir o período eventual de vazio entre
os dois períodos de compromisso.
• Acordou-se a criação do Green Climate Fund, para dar escala ao fluxo de financiamento das
ações nos países em desenvolvimento em mitigação e adaptação. Esse mecanismo seria um
dos principais meios de levantar e efetivamente investir os US$ 30 bilhões de compromisso
dos países desenvolvidos para o período de 2010 a 2012, e ajudar a concretizar a intenção de
levantar US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020.
• Um conjunto de iniciativas e mecanismos foi reunido no Cancun Adaptation Framework, para facilitar o
planejamento e a implementação de projetos de adaptação nos países em desenvolvimento.
• Definido o conjunto de princípios e regras gerais para o incentivo à redução das emissões
oriundas de desmatamento e degradação florestal (REDD+).

Tasso Azevedo
The opening of the Climate Forum – Entrepreneurial Action on Climate
Change is one of the major contributing factors to consolidate the Brazilian
twist in regard to climate change, which started in 2005 during the Conference held in Montreal culminated in the adoption of goals to reduce the
Greenhouse Gas emissions.
In two years, despite the leniency of the international agenda, a set of remarkable progresses took place in the Brazilian climate change agenda, and thus,
new challenges emerged.
This is the main theme of this article, which includes a brief overview of these
progresses and clarifies the main challenges, so that the Country may take
sound steps towards a proactive agenda for climate change.
1. Global Context
The initial frustration arising out of COP 15, held in Copenhagen in December
2009, yielded lower level of expectations for COP 16, held in Cancun, and at
the end of exhausting rounds of negotiations the group reached a broad agreement, sufficient to allow a fresh breath of air into the hard task of limiting the
average increase in global warming and relieving its impacts.
The fundamental points of the Cancun Agreement – actually a set of dozens of
decisions – are the following:
•

•

•

•

•

•

•

Apesar de ainda ter ficado longe de definir metas claras compatíveis com uma trajetória que reduza emissões
drasticamente até 2050 (por exemplo, 80%), o Acordo de Cancun aponta claramente um cenário no qual a
distância dos compromissos dos países desenvolvidos e daqueles emergentes tende a diminuir rapidamente.
Mesmo diante da crise de 2008-2009, as emissões continuaram sua trajetória ascendente, e atingiram seu
maior nível histórico em 2010. Esse crescimento se deu principalmente nos países em desenvolvimento,

Acknowledgement of the need for a joint action to reduce global
warming by 2ºC, and the commitment to review this goal based on
IPCC reports (the 5th report – AR5 – will be published between
2013 and 2014).
The voluntary goals of the developed countries were acknowledged
and registered, and the countries undertook to elaborate low-carbon
plans with annual inventories to report their annual progresses in
relation to the goals.
The emission reduction actions of the emerging countries – including their voluntary goals – were recognized and the group decided
to create a registry to maintain them updated allowing the inclusion of financial and technical support from developed countries.
The emerging countries will publish their progress in biannual
reports.
The negotiations for the extension of the Kyoto Protocol for a second
round of commitments will continue, with the pursuit of a mechanism
to cover a possible void between the two periods of commitment.
The group agreed on the creation of a Green Climate Fund, to
escalate the flow of financing for mitigation and adaptation actions
of the emerging countries. This mechanism may be one of the
major means to raise and effectively invest US$ 30 billion in funds
arising out of the commitment from developed countries for the
period from 2010 to 2012, and to aid carrying out the intention to
raise US$ 100 billion per year as of 2020.
The Cancun Adaptation Framework gathered a set of initiatives
and mechanisms to ease the planning and the implementation of
adaptation projects in the emerging countries.
Definition of a set of general principles and rules of incentives to reduce
the emissions from deforestation and forest degradation (REDD+).

Though far from establishing clear goals, compatible with a course leading
to drastic reduction of emission by 2050 (e.g., 80%), Cancun Agreement
clearly points to a scenario in which the distance between the commitments of
developed and emerging countries shall decrease quickly.
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que já atendem por mais da metade das emissões globais, e em 2020 representarão mais de dois terços
do total. Esta proporção se altera não porque as emissões dos países desenvolvidos estejam caindo, mas
porque as emissões dos países em desenvolvimento estão crescendo rapidamente.
Tal quadro deve se agravar com a estagnação econômica vivida pelos países desenvolvidos e o rápido
crescimento das economias emergentes. Esse cenário aponta para a necessidade de voltar a discutir um
acordo global realmente vinculante para todos os países. Ele pode demorar ou não, mas deve sair.
Por hora, os esforços internacionais estão concentrados em decidir o futuro do Protocolo de Kyoto e a
implementação do Green Climate Fund, REDD e demais mecanismos gestados no Acordo de Cancun.
2. Avanços no Brasil 2010-2011
No Brasil, os avanços da agenda climática nos últimos dois anos foram notáveis tanto no setor publico
como no setor privado.
2.1. Política Nacional de Mudanças Climáticas

Even facing the 2008-2009 crisis, the level of emissions continued to increase
and it reached its highest level, historically, in 2010. The emerging countries, which
account for more than half of global emissions, and in 2020, will represent more
than two thirds of total emissions, were the main players in this increase. This rate
will not change, not because the levels of emissions of developed countries are
falling, but because the emissions of emerging countries are increasing quickly.
This scenario tends to worsen considering the economic stagnation prevailing
in the developed countries, and the fast growth of emerging economies. This
justifies the need to restart discussions for a global agreement actually binding
all the countries. It may take a while, but it will happen.
Meanwhile, the global efforts are focused on deciding the Kyoto Protocol’s future, the implantation of the Green Climate Fund, REDD and other mechanisms
agreed upon under the Cancun Agreement.
2. 2010-2011 Brazilian Progresses
In Brazil, in the past two years, the progresses in the climate agenda were
extraordinary, both in the public and in the private sectors.
2.1. National Climate Changes Policy

Em dezembro de 2009 foi sancionada a lei 12.187, de 2009 que instituiu a Política Nacional de Mudanças
Climáticas (PNMC) e incorporou a meta de redução de emissões de 36,1 a 38,9% em relação a projeção
de 2020 assumida dois meses antes pelo presidente da Republica.
Em 2010, após depositar junto à UNFCCC (em português, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças do Clima) o compromisso com meta voluntária prevista em lei, com um conjunto de ações para
mitigação das emissões como parte da adesão ao Acordo de Copenhagen, o Brasil lançou a comunicação
nacional com o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa para o ano base de 2005. Tendo como
base o inventário nacional, foram construídas as curvas de projeção das emissões no cenário tendencial
para 2020, e ainda em dezembro de 2010 foi publicado o decreto 7.390, que regulamenta a Lei de Mudanças Climáticas, com os seguintes destaques:
• Estabelece o cenário tendencial de emissões em 3.236 milhões de tonCO2eq em 2020, com
os totais divididos pelos setores de energia (686 mi), mudança de uso da terra (1.404 mi),
agropecuária (730 mi) e processos industriais e tratamento de resíduos (234 mi).
• Estabelece que a redução de emissões em 2020 deverá atingir pelo menos 1.168 mi tonCO2eq,
o que permite determinar que as emissões brasileiras em 2020 não devem passar de 2,06
GtonCO2eq (em 2005 eram de 2,2 GtonCO2eq).
• Consolida no decreto as ações compromissadas no Acordo de Copenhagen para redução de
emissões nos setores de mudança de uso da terra, agropecuária e siderurgia, como por exemplo
a redução do desmatamento em 80% na Amazônia.
• Estabelece prazo (15 de dezembro de 2011) e conteúdo mínimo para a elaboração dos
planos setoriais, e determina que estes deverão contar com metas de redução de emissões
para cada setor.
• Define que as metas de redução poderão servir de base para o Mercado Brasileiro de
Redução de Emissões.
• Determina a publicação a partir de 2012 de estimativas anuais de emissões de gases de efeito
estufa no Brasil.
Em 2011 foi iniciado o processo de elaboração dos planos setoriais, sob coordenação do Grupo Executivo
do Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas. Os setores previstos na lei 12.187/2009 foram adicionados de alguns setores adicionais e reorganizados nos seguintes planos:
•
•
•
•

Desmatamento na Amazônia (Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia).
Desmatamento no Cerrado (Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado).
Energia (Plano Decenal de Energia).
Agropecuária.

In December 2009, the Government sanctioned Law 12.187, which instituted
the National Climate Change Policy (PNMC, in Portuguese) and included the
emission reductions goals of 36.1 to 38.9%, in regard to the 2020 forecast,
undertaken two months before by the President.
In 2010, after submitting to UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change) the commitment with the voluntary goal provided for by the
Law, together with a set of measures to mitigate GHG emissions, as adoption
of the Copenhagen Agreement, Brazil launched the National communication
with the Greenhouse Gas Emissions Inventory for base year 2005. Based on the
national inventory, the Government built projections’ curves for the emissions
of 2020, and, further, in December 2010 published the Decree 7.390, which
regulates the Climate Change Law, with the following highlights:
•

•

•

•

•
•

It establishes that the emissions total trend scenario, in 2020,
will be of 3,236 million ton of CO2eq, divided among the power
(686 million), changes in land use (1,404 million), agriculture and
farming (730 million) and industrial processes for waste treatment
(234 million) sectors.
It establishes that reductions in emissions, in 2020 should reach, at
least, 1,168 million ton of CO2eq, which allows the assessment that
the Brazilian emissions, in 2020, should not exceed 2.06 G ton of
CO2eq (in 2005, they were of 2.2 G ton of CO2eq).
It consolidates the measures undertaken under the Copenhagen
Agreement, to reduce the emissions in the sectors of changes in
land use, agriculture and farming, and metallurgy as examples of
reducing Amazon deforestation by 80%.
It sets a date (December 15, 2011) and minimum contents for
elaborating the sectorial plans, and determines that they ought to
include reduction goals for each sector.
It defines that reduction goals may serve as basis for the Brazilian
Emission Reduction Market.
It orders the publication, as of 2012, of annual estimates of Greenhouse Gas emissions in Brazil.

In 2011, the process of sectorial plan elaboration has started, coordinated by the Executive Inter-ministerial Climate Change Committee. The sectors under Law No 12.187/2009
are the result of the addition of some others, and are reorganized as follows:
•
•
•

Amazon Deforestation (Prevention and Control of Amazon
Deforestation Plan).
Cerrado Deforestation (Prevention and Control of Savannah
(Cerrado) Deforestation Plan).
Power (10-Year Power Plan).
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mineração.
Transportes.
Pesca.
Indústria (inclui todos os setores da indústria previstos na lei).
Tratamento de Resíduos.
Saúde (foco em adaptação).

Agriculture and Farming.
Mining.
Transportation.
Fishing.
Industry (includes all industrial systems under the Law).
Waste Disposal.
Health (focus on adaptation).

No processo estrutural de política setorial, foram estabelecidos entre 2008 e 2010 dois fundos voltados a contribuir para as ações de mitigação e adaptação: o Fundo Amazônia, focado em ações para redução nas emissões
de desmatamento, e o Fundo Clima, para o apoio a redução de emissões e adaptações em todo o país.

In the structural process of sectorial policy, in 2008 and 2010, two funds aimed
at contributing to the mitigation and adaptation actions: the Amazon Fund,
focused on actions to reduce deforestation emissions, and the Climate Fund, to
support the reduction of emissions and the adaptation throughout the Country.

O Fundo Amazônia tem dotação de aproximadamente US$ 1 bilhão, oriunda de doações dos governos da
Noruega e Alemanha a partir dos resultados já alcançados na redução do desmatamento na Amazônia. É
gerido pelo BNDES e os desembolsos a título não reembolsável são feitos mediante aprovação de projetos
de acordo com as diretrizes formuladas por um Comitê Orientador do Fundo Amazônia, formado por
representantes do governo federal, governos estaduais e sociedade civil. Até agosto de 2011 tinham sido
aprovados 19 projetos, num total de R$ 220 milhões.

The Amazon Fund budget is of, approximately, US$ 1 billion, derived from
donations of the Norwegian and the German governments based on the results
already achieved in the reduction of deforestation in Amazônia. The BNDES
[National Development Bank] manages the Fund, and the non-reimbursable
expenditures depend on the approval of the projects, in accordance with the
guidelines of a Guidance Committee for the Amazon Fund, composed of Federal
and State Government representatives, and representatives of the civil society.
Until August 2011, the Fund has financed 19 projects, totaling R$ 220 million.

Já o Fundo Clima foi instituído pela lei 12.114 de 2009, e conta com recursos provenientes da participação
especial do petróleo. Em 2010 ele foi regulamentado e em 2011 entrou em operação, com um orçamento
de R$ 200 milhões de recursos reembolsáveis e R$ 29 milhões de recursos não reembolsáveis. Para 2011,
as prioridades de aplicação dos recursos estão em: (i) Adaptação – desenvolvimento tecnológico, combate
à desertificação, prevenção de desastres e gestão publica, e (ii) Mitigação – eficiência energética, energias
alternativas e monitoramento e verificação.

The Climate Fund, instituted by Law No. 12.114, 2009 relies on resources from
the special participation of the oil industry. In 2010, it was regulated, and in
2011 started its operations, with a budget of R$ 200 million in reimbursable
resources, and R$ 29 million in non-reimbursable resources. For 2011, the following are the financing priorities: (i) Adaptation – technological development,
fight against desertification, disaster prevention and public management, and
(ii) Mitigation – power efficiency, alternative power, monitoring and auditing.

Ainda em 2010 foi lançado o Programa de Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC), com incentivos
de crédito para transição para agricultura de baixo carbono. Na safra 2010-2011 a demanda foi quase zero,
e o programa foi redesenhado para a safra 2011-2012, com disponibilidade de R$ 3,15 bilhões, juros de
5,5% e prazo de pagamento de 15 anos.

Still in 2010, the Low Carbon Agriculture Program (ABC Program) was
launched, with credit incentives for the transition to low carbon agriculture.
In the 2010 harvest, the demand was almost zero, and the program was
redesigned for the 2011-2012 harvest, with R$ 3.15 billion available, and 5.5%
interest in 15-years financing.

Emissão / Emissions GtCO2eq

3,2Gt
-36%
2,2Gt

2,0Gt

1,4Gt

Uso do solo / Land use
Energia / Energy
Agropecuária / Agriculture and Farming
Indústria e Resíduos / Industry and Waste

1994

2005

2020

Projeção de emissões de GEE no Brasil no cenário tendencial
e com a aplicação da meta de redução de emissões.
2.2. State Policies and Climate Changes

2.2. Políticas estaduais de mudanças climáticas
Até o início de 2009, apenas Amazonas (junho de 2007) e Tocantins (abril de 2008) possuíam políticas
estaduais de mudanças climáticas. Em 2009, Goiás, Santa Catarina e São Paulo aprovaram suas políticas
estaduais. Entre 2010 e janeiro de 2011, foram aprovadas políticas estaduais de mudanças climáticas
em mais sete estados: Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Bahia e
Paraíba. Em agosto de 2011, tínhamos onze estados com políticas aprovadas e outros cinco com projetos
tramitando (Minas Gerais, Amapá, Pará, Mato Grosso e Paraná).

In the beginning of 2009, only the States of Amazonas (June 2007) and
Tocantins (April 2008) had State policies on Climate Change. In 2009, the
States of Goiás, Santa Catarina and São Paulo approved their State policies.
From 2010 to January 2011, seven other States approved their policies: Rio
de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Bahia, and
Paraíba. In August 2011, eleven Brazilian States had approved policies, and five
additional projects were pending approval (Minas Gerais, Amapá, Pará, Mato
Grosso, and Paraná).
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Nos últimos dois anos também houve uma movimentação grande nos estados para começar a estabelecer
os sistemas de governança associados a questão de mudanças climáticas, com o estabelecimento de
secretarias ou órgãos especiais para lidar com o tema e fundos para financiar avanços na área.

In the past two years, the states have put forth efforts to establish governance
systems for matters related to climate change, upon opening secretariats or
special bodies to handle the issues, and funds to finance actions in the area.
2.3. Entrepreneurial Forums

2.3. Fóruns empresariais
Como parte da movimentação voltada à participação na COP 15 em Copenhagen, uma série de iniciativas
empresariais foi lançada, com destaque para quatro que têm se reunido com freqüência e produzido materiais e reflexões sobre o papel do setor empresarial na mitigação e adaptação às mudanças climáticas: Fórum Clima – Ação
Empresarial sobre Mudanças Climáticas; Programa Empresas Pelo Clima (EPC/FGV); Câmara Técnica de Clima do
Centro Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CBDES) e Rede Clima da Indústria (CNI).
Notadamente o Fórum Clima produziu tanto em 2010 como em 2011 seminários na primeira metade do
ano discutindo os avanços necessários na agenda climática para o ano vigente, apresentando propostas
objetivas para implementação das políticas federal e estaduais de mudanças climáticas.
Outro avanço importante dos últimos anos foram os inventários de gases de efeito estufa realizados
voluntariamente pelas empresas. Considerando o caso das empresas que participam do Programa GHG
Protocol, metodologia mais difundida, o número de empresas reportando seu inventário subiu de 23, em
2009, para 76, em 2011, quando o total de emissões reportadas atingiu 120 milhões de tCO2eq (Escopo 1
e 2) e quase 500 milhões de tCO2eq quando considerados os Escopos 1, 2 e 3, o que equivale a cerca de
20% das emissões totais do Brasil.

As part of the movement aimed to participate in COP 15, in Copenhagen,
there was a series of entrepreneurial initiatives launched, with highlight for
four of them. These four groups meet, regularly, and have produced materials
and thoughts on the role of the entrepreneurial sector in terms of mitigation
and adaptation to climate change: Climate Forum – Entrepreneurial Action on
Climate Change; Companies’ Climate Program (EPC/FGV); Technical Climate
Chamber of the Brazilian Entrepreneurial Center for Sustainable Development
(CBDES) and Industry Climate Network (CNI).
In special, we highlight the Climate Forum, which held, in 2010 and 2011, in
the first semester, seminars to discuss the necessary advances for the climate
agenda of this current year, presenting objective proposals for implementing the
Federal and the State Policies for climate change.
Major progresses, within the past few years, were the Greenhouse Gas emission
inventories, voluntarily carried out by the companies. Considering the companies
that participate in the GHG Protocol Program, the number of companies reporting their emissions increased from 23 in 2009, when the emissions totaled 120
million of tCO2eq (Scopes 1 and 2) to 76 in 2011, when the emissions totaled
500 million tCO2eq, taking the Scopes 1, 2 and 3 into account, equivalent to
20% of the emissions in Brazil.
2.4. Adaptation

2.4. Adaptação
Entre 2008 e 2011, ocorreu uma série de desastres ambientais de grande vulto, como as enchentes em
Santa Catarina, os deslizamentos na região serrana do Rio e de São Paulo, seca histórica na Amazônia
entre outros. Não é possível afirmar que o aumento da intensidade e a frequência desses eventos já seja
consequência de mudanças climáticas – isso só poderá ser feito no futuro, numa análise de dados históricos –, mas é possível dizer que as consequências e impactos das mudanças climáticas se assemelham a
este recredenciamento de eventos de desastres ambientais.

From 2008 to 2011, there were a series of severe environmental casualties, such as the floods in the State of Santa Catarina, the avalanches in the
mountain regions of the States of Rio and São Paulo, and the historical drought
in Amazônia, among others. We cannot assure that the increase in the intensity
and in the frequency of these events derives from climate change – only the
future can tell, based on historical analyses – but we can state that the consequences and the impacts of climate change are similar to the environmental
casualties that take place nowadays.

Uma série de medidas de adaptação a esse cenário estão sendo tomadas, talvez a mais importante no
momento seja a implementação do Sistema Nacional de Prevenção e Alerta de Desastres Ambientais, que
operará sob coordenação de um centro nacional em implementação em Cachoeira Paulista, no interior de
São Paulo. Essa medida conta com o apoio da iniciativa privada, que está contribuindo para viabilizar a
instalação dos milhares de coletores automáticos de dados pluviométricos para dar agilidade ao sistema.

A series of adaptation measures to that scenario are being taken, and, maybe,
the most important of them at the moment is the implementation of the National
Environmental Disaster Prevention and Warning System, which will operate under
the coordination of a National Center, which is being implemented in Cachoeira
Paulista, in the inland of the State of São Paulo. Such measure counts on the
support of the private initiative that contributes to the installation of the thousands
of automatic pluviometric data collectors to expedite the system.

3. Desafios Emergentes
O avanço na implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas tem sido consistente e contínuo,
mas encontra, como é natural, novos desafios a cada passo.

3. Emerging Challenges
The progress in the implementation of the National Climate Change Policies has been
consistent and continuous. Naturally, though, it faces new challenges at every step.
We will make some comments below on these challenges posed on the
implementation of the PNMC:

A seguir comentamos os principais desafios na implementação da PNMC:
•

• Planos setoriais – os planos setoriais de combate ao desmatamento na Amazônia e cerrado
de energia e agropecuária estão prontos, e o desafio atual é a formulação dos planos setoriais
relacionados à indústria, mineração e transportes, que têm prazo até dezembro de 2011 para
estarem finalizados. O ponto chave para tais planos é a definição das metas de redução de
emissões para seus respectivos setores.
Em análise recente realizada pelo Centro Clima (vinculado a COPPE-UFRG), constatou-se que, cumpridos os
compromissos dos planos setoriais já finalizados, que incluem as ações de reduções previstas no decreto
7.390 de 2010, seria possível atingir uma redução de até 40% das emissões em relação à projeção de
2020, já superando portanto a meta de 36,1% de redução prevista na lei da PNMC.

Sectorial Plans – the Sectorial Plans of the power, the agricultural,
and the farming sectors to fight deforestation in the Amazon and
in the Cerrado are ready. The current challenge is to formulate
sectorial plans for the industry, the mining, and the transportation
sectors, which must be completed by December 2011. The key
issue in these plans is to define the goals to reduce the emissions
for each sector.

Recent analysis carried out by the Climate Center (linked to COPPE-UFRG) verified that the fulfillment of the goals established by the sectors, which include
the measures under Decree 7.390/2010, would allow a reduction of up to
40% in the emissions related to the projection for 2020, exceeding the 36.1%
reduction goal under the PNMC.
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Isso significa, em tese, que se as emissões de processos industriais e de tratamento de resíduos fossem
mantidas no cenário tendencial, seria possível cumprir a meta.
Para o tratamento de resíduos, paradoxalmente, o cenário tendencial tem menos emissões do que aquele
em que se aplica a política nacional de resíduos sólidos. Isso porque, com a substituição de lixões por
aterros nos moldes em que vem sendo implementada, existe uma tendência de se aumentar a emissão de
metano. Assim, é fundamental a elaboração de um plano setorial de resíduos que trate das soluções para
evitar esse acréscimo de emissões.
No caso da indústria, as emissões são em grande medida a soma de emissões de energia no setor e de
processos industriais específicos. Para não comprometer a meta, a indústria não deveria emitir mais do que
as previsões do Plano Decenal de Energia (que é o cenário de mitigação do setor) e se manter no cenário
tendencial para emissões de Processos industriais.
Nesse contexto, a questão chave para a indústria passa a ser não mais a meta de emissões de 2020, mas a
trajetória dessas emissões. Se a trajetória for linearmente ascendente, como tem sido historicamente, estará
apontando para um futuro retrocesso, com a volta do crescimento das emissões do Brasil entre 2020 e 2030.
Portanto, é fundamental que não só a indústria, mas os setores de energia e transporte trabalhem metas
e instrumentos para iniciar uma trajetória que permita que o mais próximo possível de 2020 se dê o pico
de emissões de cada setor, permitindo que nossa trajetória de longo prazo continue sendo de queda das
emissões. Queda esta que será sustentada até 2020 essencialmente pela diminuição do desmatamento.

In thesis, it means that if the emissions of industrial processes and waste treatment were maintained in accordance with the trends, the goal could be fulfilled.
For the waste treatment sector, paradoxically, the trend scenario includes lower
emissions than the one to which the National Policy for solid waste applies.
With the replacement of dump yards by landfills, as currently implemented, the
trend is to increase the emissions of methane. Thus, it is essential to create a
sector plan that addresses waste solutions to avoid these additional emissions.
The industry’s levels of emission are high, as they reflect the sum of the
sector’s power emissions and the emissions of specific industrial processes. To
avoid jeopardize the goals, the emissions of the industry should not be higher
than the ones forecasted in the 10-Year Power Plan (which is the sector’s
mitigation scenario) and the sector ought to maintain itself within the trends
scenario for industrial processes emissions.
Along these lines, the key issue for the industry shifts from the 2020 reduction
goals to the trajectory of these emissions. If the trajectory is linearly vertical, as
demonstrated historically, it will lead to a future setback, yielding the return of
higher levels of emissions in Brazil, between 2020 and 2030.
Therefore, it is important that the industry, the power and the transportation
sectors work towards goals and instruments to start a new trajectory allowing
the peak of these sectors’ emission to take place as close to 2020 as possible,
assuring the maintenance of a long term reduction trajectory. This reduction will
be sustained up to 2020, essentially, by the deforestation reductions.
•

• Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – como os planos setoriais traçarão uma trajetória de
emissões com metas de três em três anos até 2020, eles suscitarão a necessidade de organizar
instrumentos que possibilitem distribuir os compromissos ao longo dos agentes econômicos em
todos os setores. Ou seja, instrumentos que permitam que aqueles que avancem além dos compromissos possam transacionar o seu excedente de compromisso (crédito) com outros agentes que por
ventura não tenham conseguido atingir seus compromissos (débito), o que se traduz num mercado
de redução de emissões.

Emissões Evitadas –
Acordo de Copenhagen(2)

Redução de Emissões
com aplicação dos Planos
Setoriais(5) / Emissions

Emissões em 2020
com execução dos
compromissos nos planos
setoriais(6) / Emissions

/ Trend Scenario 2020

/ Avoided Emissions –
Copenhagen Agreement

in 2020 upon meeting the
commitments under the
Copenhagen Agreement

reduction via Sectorial Plans

reductions in 2020 upon
meeting the commitments
under the Sectorial Plans

1.404
868
730

669
166
133

735
702
597

890
234
161

514
634
569

234

8(3)

226

8

226

Cenário Tendencial 2020(1)

Uso da Terra / Land Use
Energia / Power
Agropecuária /

Emissões em 2020 com
execução dos compromissos com o Acordo de
Copenhagen (4) / Emissions

Brazilian Emission Reduction Market – as the sectorial plans will establish a trajectory for emissions, with three-year goals, up to 2020,
they will have to organize instruments that allow the distribution of
commitments among the economic agents through the sectors. In
other words, the instruments ought to allow the trading of excesses
(credits), for the ones who exceed the goals, with other agents who,
possibly, did not met their goals (debit), which translates into an
emission reduction market.

Agriculture and Farming

Processos Industriais /
Industrial Processes

Resíduo / Waste

234
3.236

18

226
976

2.260

(1) Cenário previsto no decreto 7.390/2010; (2) Redução apresentada como compromisso voluntário do Brasil quando da adesão ao Acordo
de Copenhagen em janeiro de 2010 – os valores são expressos em milhões de toneladas de redução; (3) Refere-se à substituição de carvão
de desmatamento por floresta plantada no carvão utilizado na cadeia siderúrgica; (4) Emissões do cenário tendencial menos os compromissos
de redução no Acordo de Copenhagen; (5) Corresponde às reduções previstas de acordo com os planos setoriais já definidos e às ações
determinadas no Decreto 7.390/2010. As reduções para Uso da Terra aumentaram em relação aos compromissos do Acordo de Copenhagen
devido ao ajuste da quantidade de carbono média por hectare na Amazônia e Cerrado apontada no segundo inventário nacional de emissões,
publicado em 2010; (6) Esta coluna corresponde ao “orçamento de carbono” para cada setor com as metas e compromissos já definidos pelo
Brasil no cenário internacional e nacional.
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226
1.293

1.943

(1) Scenario under Decree 7.390/2010; (2) Reduction presented as Brazil’s voluntary commitment upon the adoption of Copenhagen Agreement in January 2010 – values expressed in millions of tons of reductions; (3) Related to the replacement, by the metallurgy chain, of charcoal
from deforestation by planted forest; (4) Emissions of the trend scenario with deduction of the
reduction commitments under the Copenhagen Agreement; (5) Corresponds to the reductions
under already-defined sectorial plans, and the actions under Decree 7.390/2010. Reductions for
Use of Land increased if compared to the commitments under the Copenhagen Agreement as a
result of the adjustments in the average amounts of carbon/ha in Amazônia and Cerrado, stated
on the second national emissions inventory, published in 2010; (6) This column refers to the
“carbon budget” for each sector, with the goals and the commitments already defined by Brazil, in
the national and in the international scenarios.
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Esse mercado está previsto na Lei de Mudanças Climáticas e no decreto que a regulamenta, e o desafio é estruturar
suas características. De forma geral, duas grandes abordagens têm sido as mais citadas: a atribuição de linhas de
base setoriais e a alocação de direitos de emissão (Cap & Trade). Em ambos os casos, será necessário determinar
o escopo do mercado (quais setores entram e quando) e o cronograma para sua implementação em etapas, além
dos mecanismos de governança associados.
Espera-se que esse desenho inicial do escopo, governança e cronograma possa ser apresentado até o
início de 2012.
• Estimativas anuais e monitoramento de emissões – para acompanhar a efetiva implementação
das políticas de mudanças climáticas, são fundamentais dois instrumentos que complementam o inventário nacional de emissões, que tem periodicidade superior a três anos:
estimativas anuais de emissões e monitoramento de emissões das ações dos planos setoriais.
O sistema de estimativas das emissões nacionais deve ter periodicidade máxima de um ano (se possível, deveria avançar para um indicador mensal). Seu desenho está em curso num trabalho cooperativo
entre o MMA e o MCT, e deve apresentar suas primeiras estimativas ainda em 2011, com dados até
2010. Os dados devem ser publicados com planilha aberta, de forma que possam ser trabalhados e até
mesmo melhorados pelas diversas instituições públicas e privadas interessadas, nos mesmos moldes
do trabalho de monitoramento de desmatamento realizado pelo Inpe, através do Prodes e Deter. A
convocação de seminário anual de avaliação dos dados e tendências também seria muito positiva.
O monitoramento das ações dos planos setoriais visa não apenas medir o impacto nas emissões
resultantes das ações dos planos setoriais, mas a efetiva implementação dessas ações. Isso permitirá
avaliar a eficiência e eficácia dos planos. O desenho do sistema de monitoramento deverá ser adaptado
para as peculiaridades de cada um dos planos setoriais, especialmente no que tange à ligação de
causa e efeito entre as ações realizadas (exemplo: ações de combate ao desmatamento) e a redução
efetiva de emissões. Os ministérios do Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia também trabalham
para estruturar esse sistema de monitoramento, que deverá envolver todos os ministérios envolvidos
nos planos setoriais.
• Governança de clima – para implementar e monitorar a implementação dos planos setoriais, especialmente na existência de um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, é
fundamental o estabelecimento de um sistema de governança na esfera federal, com clara
distinção das funções de formulação, execução, monitoramento e avaliação dos planos.
Particularmente, uma instituição independente de regulação – como uma agência – deve ser
uma das opções avaliadas.
• Harmonização e integração de políticas federal e estaduais – as mais de dez leis estaduais
de políticas de mudanças climáticas apresentam linhas gerais congruentes, mas muitas
diferenças com relação a extensão e detalhamento de metas ou objetivos específicos, bem
como de aplicação de instrumentos. Mesmo nos pontos em comum, como a aplicação de
instrumentos de mercado e um sistema de inventário de emissões, as metodologias e o
significado de cada um desses conceitos não coincidem, ou até podem conflitar. Definição
de regras gerais que organizem e harmonizem essas políticas é uma questão chave para que
empresas e instituições possam se adequar e contribuir efetivamente para que as metas e
compromissos no nível estadual e federal possam ser cumpridos.
Alguns temas fundamentais de harmonização/integração já identificados são: metodologia de inventário
de emissões; sistema integrado de registro de emissões; definição de escopos de contabilidade de
emissões e validação de metas; sistema de monitoramento e estimativa de emissões; escopos de
setores e mercado de redução de emissões.

This market is included under the terms of the Climate Change Law, and under
the decree that regulates the above-mentioned Law. The challenge is to structure
the market characteristics. In general, two major approaches are discussed: the
attribution of sectorial base lines, and the allocation of emission rights (Cap &
Trade). For both approaches, the scope of the market must be defined (which
sectors and when) in addition to the schedule for its gradual launching, and the
associated governance mechanisms.
It is expected that the initial design for the scope and the schedule are ready for
presentation before the beginning of 2012.
•

Annual estimates and emission monitoring – to follow up the actual implementation of Climate Change policies, two instruments
are necessary to complement the national inventory of emissions,
whose periodicity is of three years: annual emissions estimates
and monitoring of the emissions from the sectorial plan actions.

The national emissions estimate system must be performed yearly (if possible,
it should considerer a monthly indicator). In a joint effort, the MMA and the
MCT are designing this indicator and the initial estimates should be published
in 2011, still, with data up to 2010. The data will be published in an open sheet
so that the public and the private institutions can work with it, improving the
same. The work follows the same guidelines than the ones for the deforestation
monitoring, carried out by Inpe, through Prodes and Deter. Annual summons to
evaluate the data would be very positive.
The purposes of monitoring the actions of the sectorial plans are to measure
the impact of the actions of the Sectorial Plans on the emissions, and the
efficient implementation of these actions. This will evaluate the efficacy and the
efficiency of the plans. The design of the monitoring system must be adapted to
the peculiarities of each sectorial plan, in special in regard to the effects of the
actions carried out (e.g.: fight against deforestation) and to the actual reduction
of emissions. The Ministries of Environment and Science and Technology are
also working to structure the monitoring system, which should include all the
Ministries involved in the Sectorial Plans.
•

Climate Governance – to implement and to monitor the Brazilian
Emission Reduction Market, there ought to be a governance system in the federal level, with a clear distinction of plan formulation,
performance, monitoring, and evaluation functions. In particular,
one of the possible options is the establishment of an institution
regardless of regulation – such as an agency.

•

Harmonization and consolidation of Federal and State polices –
there are more than ten laws from different States for Climate
Changes policies, and in general, they are congruent; however,
they are very different in regard to the extension and the detailing
of specific goals or targets, as well as in regard to the execution
of instruments. Even considering the common points, such as the
application of market instruments and of emissions inventories,
the meaning of each of these concepts does not coincide, and
may even conflict. The definition of general rules to organize and
harmonize those policies is a key matter, so that the companies
and the institutions may adjust and effectively contribute to the
fulfillment of the goals and commitments in the State and the
Federal levels.

Some fundamental themes of harmonization/integration identified are the
following: emissions inventory methodology, integrated system for emissions
registration; definition of scopes for the emission accounting and goal validation, monitoring, and emission estimate system; scope of the sectors and of the
emission reduction market.
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AÇÕES DO FÓRUM CLIMA
PARA MITIGAÇÃO DOS
FORUM
EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMATE
ACTIONS ON
CLIMÁTICAS CLIMATE CHANGE
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AÇÕES DO FORUM CLIMA
EM 2011: EMPRESAS EM
CONJUNTO

Climate Forum Actions 2011:
companies working together

1) Seminário: Contribuições para a integração da Política Nacional às Políticas Estaduais sobre Mudanças Climáticas e os desafios para construção dos Planos Setoriais

1) Seminar: Contributions for the consolidation of the State
Policies on Climate Changes and the challenges to build the
Sectorial Plans

O Fórum Clima realizou no dia 15 de março, em Brasília, o seminário “Contribuições para a integração
da Política Nacional às Políticas Estaduais sobre Mudanças Climáticas e os desafios para construção dos
Planos Setoriais”. Restrito às empresas participantes do Fórum e instituições convidadas, o seminário teve
como objetivo realizar um debate e reflexão sobre a integração necessária entre as políticas nacional e
estaduais sobre mudanças climáticas, de forma a viabilizar a implementação destas legislações e o alcance
da meta nacional de redução de emissões, fornecendo informações atualizadas sobre o processo de
elaboração dos Planos Setoriais, bem como construindo um posicionamento do grupo frente a esses temas.
Esse foi o segundo seminário de trabalho realizado pelo Fórum Clima, com a participação de representantes
do governo e de empresas, para promover um diálogo que possibilite um entendimento comum em relação
às regulamentações de combate às mudanças climáticas e que resulte na construção de recomendações
do grupo ao governo.

The Climate Forum held on March 15, in Brasilia, the seminar “Contributions
for the Consolidation of the National Policy to the State Policies on Climate
Changes and the challenges to build Sectorial Plans.” The participation in the
seminar was restricted to the companies who are members of the Forum and
to guest institutions. The purpose of the seminar was to discuss and consider
the necessary consolidation of the national and state policies to enable the
implementation of these legislations and to achieve the national goal of reducing emissions, providing updated information on the process to elaborate the
Sectorial Plans as well as to establish the group’s position in regard to these
matters. This was the second seminar held by the Forum, with the participation
of representatives from the Government and companies to promote discussions
to reach a common understanding in relation to the regulations to fight climate
changes, resulting in recommendations to the Government.

O evento contou com a presença, entre outros, da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, do
secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, Carlos Nobre, de representantes dos governos dos estados
de Minas Gerais – a gerente de avaliação ambiental e mudanças climáticas, Laura Maria Jacques Leroy
–, do Rio de Janeiro – a subsecretária de economia verde, Suzana Kahn Ribeiro –, o secretário adjunto de
meio ambiente do estado de São Paulo, Rubens Rizek, além de representantes de empresas integrantes
do Fórum Clima e de empresas convidadas, totalizando mais de oitenta participantes. Na parte da manhã,
houve uma mesa redonda com os representantes do Governo Federal e das secretarias estaduais de meio
ambiente. O Sr. Jorge Abrahão, presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,
realizou a abertura do evento e a mediação da mesa redonda. Os representantes dos governos estaduais e
órgãos federais concordaram com as empresas em relação a suas preocupações relacionadas à necessidade de integração entre as legislações, com uso de métricas e metodologias unificadas, e compatibilização
entre as metas de redução. Reconheceram também que, caso não ocorra uma padronização, o trabalho das
empresas para o cumprimento das legislações e das metas pode ser muito dificultado, e a compatibilização
de suas ações para cumprimento das legislações inviabilizada. Outro ponto ressaltado foi a necessidade
de novas tecnologias que auxiliem não apenas na redução das emissões de gases do efeito estufa, mas
também na transição para uma nova economia, que seja inclusiva, verde e responsável. A ministra Izabella
Teixeira ressaltou, por sua vez, que o esforço de todos os engajados no movimento em prol da sustentabilidade é de colocar o tema no centro do planejamento do país. Para isso, os governos e também as
empresas precisam quebrar o paradigma de que respeito ao meio ambiente, inclusão social e crescimento
econômico não andam juntos. O seminário reforçou a confiança dos presentes de que o Brasil pode ter
liderança internacional na construção de uma agenda pelo desenvolvimento sustentável, sendo essencial
para tanto um engajamento cada vez maior do setor privado brasileiro e políticas públicas que estimulem e
favoreçam o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.

The event received, among others, the Environment Ministry, Izabella Teixeira,
the Secretary of the Science and Technology Ministry, Carlos Nobre, representatives from States Governments, such as Minas Gerais – the environment and
climate change evaluation Manager, Laura Maria Jacques Leroy; and from the
State of Rio de Janeiro, the Sub-secretary of Green Economy, Suzana Kahn Ribeiro, the Deputy Secretary of Environment of the State of São Paulo, Rubens
Rizek, in addition to the representatives of the companies who are members of
the Climate Forum and guest companies, totaling more than eighty participants.
In the morning, a roundtable was held with the representatives of the Federal
Government and of the State Secretaries of Environment. Mr. Jorge Abrahão,
President of Instituto Ethos, opened the event and chaired the roundtable. The
representatives of the State Governments and of the Federal bodies agreed
with the companies’ concerns related to the consolidation of the legislations
using unified metrics and methodologies, matching the reduction goals. They
also acknowledged that without standardizing, the companies would face many
barriers in terms of complying with the legislation and with the goals, making
unfeasible the compatibility of their actions to comply with the legislation.
Another issue highlighted was the need for new technologies to aid not only the
reduction of the greenhouse gas emissions, but the transition to a new green
and responsible economy. The Ministry Izabella Teixeira also highlighted that
the goal of the efforts of all interested Parties towards sustainability is to place
this matter in the core of the federal plan. Therefore, the governments and
also the companies need to break the paradigm that respecting the environment, social inclusion and economic growth are out-of-sync concepts. The
seminar reinforced the participants’ trust in Brazil as an international leader for
establishing an agenda for sustainable development, and to this effect, that the
commitments of the Brazilian private sector and of public policies that stimulate
and favor the development of a low carbon economy are paramount.

Nessa mesma data, no período da tarde, o Fórum Clima e as demais empresas e organizações interessadas
se dedicaram a trabalhar em grupos com o objetivo de recolher subsídios sobre a necessidade de integração entre as políticas nacional e estaduais sobre mudanças climáticas e da elaboração dos Planos Setoriais
para a construção do documento com recomendações a ser enviado ao governo brasileiro.

On this same date in the afternoon, the Climate Forum with companies and
interested organizations established work groups to gather subsidies about the
need to consolidate the national and state policies on climate changes and
elaborate Sectorial Plans to elaborate a document with recommendations for
the Brazilian Government.

O consultor Tasso Azevedo realizou, no início da tarde, uma palestra sobre os desafios para construção dos
Planos Setoriais, que, somada à mesa redonda da manhã, serviram de base para os trabalhos em grupo.
Ao final, houve uma plenária de discussão dos resultados e fechamento de uma proposta do grupo.

In the early afternoon, the consultant Tasso Azevedo delivered a lecture on the
challenges to build the Sectorial Plans, which together with the roundtable held
in the morning, served as basis for the group’s work. At the end, there was a
plenary session to discuss the results and to close a group’s proposal.
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2) Audiências com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e com o Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT)
O Fórum trabalhou sobre os resultados do seminário até chegar a um posicionamento coletivo em relação
à integração das políticas nacional, estaduais e municipais sobre mudanças climáticas e a construção dos
Planos Setoriais (ver Anexo II). Por meio de sua Secretaria Executiva, articulou audiências com o Ministério
do Meio Ambiente (MMA) e com o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) para a entrega do documento
com as recomendações.
A audiência com o MMA foi realizada no dia 1º de agosto, com a ministra Izabella Teixeira, o secretário
executivo do MMA, Francisco Gaetani, e a secretária de Estado de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental Samyra Crespo, contando com a participação de representantes das empresas do Fórum Clima e
do Instituto Ethos, que exerce a secretaria executiva da iniciativa. No dia 17 de agosto, ocorreu a audiência
com o MCT, na qual novamente representantes das empresas do Fórum Clima e do Instituto Ethos puderam
conversar com o coordenador geral de Mudanças Globais de Clima, Marcos Heil Costa.
Além da entrega protocolar do documento com as recomendações, a audiência consolidou um canal de
diálogo entre o Fórum Clima e o MMA e o MCT.

2) Meetings with the Environment Ministry (MMA) and with
the Science and Technology Ministry (MCT)
The Forum worked with the results of the seminar and reached a group’s
position in regard to the consolidation of the national, state and municipal
policies on climate change and the building of the Sectorial Plans (see Annex
II). By means of its Executive Secretariat, it held meetings with the Environment
Ministry (MMA, in portuguese) and with the Science and Technology Ministry
(MCT, in portuguese) to deliver the documents with recommendations.
The meeting with the MMA was held on August 1st, with the Ministry Izabella
Teixeira, the Executive Secretary of the MMA, Francisco Gaetani, the State
Secretary for Institutional Affairs and Environmental Citizenship Samyra Crespo,
and the participation of the Climate Forum Companies’ representatives and
of Instituto Ethos, who acts as the Executive Secretariat of the initiative. On
August 17, a meeting was held with the MCT, in which the above mentioned
representatives were able to talk to the General Coordinator of Global Climate
Changes, Marcos Heil Costa.
In addition to the formal delivery of the document with the recommendations,
the meeting consolidated a channel of communications among the Climate
Forum, the MMA, and the MCT.
3) Cooperation on Climate Business Initiatives

3) Cooperação entre as Iniciativas Empresariais em Clima
No dia 26/05/11, em resultado a uma articulação do Fórum Clima, representantes da Câmara Temática
de Energia e Mudança do Clima (CEBDS), das Empresas pelo Clima (FGV), do Fórum Clima – Ação
Empresarial sobre Mudanças Climáticas (Ethos), do Grupo de Mobilização Empresarial (CNI) e de empresas
integrantes destas iniciativas se reuniram no Instituto Ethos para dialogar sobre uma possível cooperação
entre estas diversas iniciativas climáticas empresariais. Nesta reunião, concluiu-se que a coesão social
entre as iniciativas poderia fortalecer o posicionamento do grupo no diálogo com o governo por uma
agenda propositiva, e que as informações produzidas por uma iniciativa poderiam subsidiar o trabalho das
outras, otimizando recursos e qualificando as ações, potencializando assim a atuação empresarial frente às
mudanças climáticas.
Assim, ao longo do 2º semestre de 2011, esse grupo que passou a se chamar Iniciativas Empresariais em
Clima (IEC) se reuniu diversas vezes com o objetivo de alinhar temas e agendas de cada iniciativa; buscar
sinergias nas atuações; e propor ações conjuntas rumo a uma economia de baixo carbono. O primeiro
resultado concreto dessa integração será a uma atuação conjunta do IEC na COP 17, incluindo a realização
de um side-event no dia 02 de dezembro, o blog “Empresas na COP” e reuniões ao final do dia em Durban,
bem como a promoção de um Workshop preparatório para a COP 17 exclusivo às empresas integrantes
dessas iniciativas.

On May 26th, due to a joint Climate Forum action, representatives from the
Climate Change Thematic Chamber (CEBDS), the Companies for Climate
(FGV), Climate Forum -Business Action on Climate Change (Ethos), Business
Mobilization Group (NCC) and corporate members from these initiatives met at
Instituto Ethos to talk about a possible cooperation between these diverse business climate initiatives. At this meeting, it was concluded that social cohesion
among the initiatives could strengthen the position of the group in dialogue with
the government towards a positive agenda, and that the information produced
by an initiative could subsidize the work of others, optimizing resources and
describing the actions, thus enhancing business performance in the face of
climate change.
Thus, during the second half of 2011, this group was renamed Business
Initiatives on Climate Change (IEC, in Portuguese) met several times in
order to align themes and agendas of each initiative, seek synergies in
performances, and propose joint actions towards a low carbon economy. The
first concrete result of this integration will be a joint effort of the IEC at COP
17, including performing a side-event on December 2, the blog “Empresas na
COP” and meetings at the end of the day in Durban, as well as promotion
of a preparatory workshop for the COP 17 exclusively for the businesses
members of these initiatives.
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AÇÕES DAS EMPRESAS
PARA O ENFRENTAMENTO
ACTIONS
DAS MUDANÇAS COMPANIES
TO FACE CLIMATE
CLIMÁTICAS CHANGE
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Balanço do cumprimento dos compromissos
assumidos pelas empresas do Fórum Clima

Balance of compliance with the commitments
made by companies in the Climate Forum

Estágio dos compromissos assumidos
Stage of commitments’ implementation

Compromissos da Carta Aberta ao Brasil
sobre Mudanças Climáticas
Commitments of the Open Letter
to Brazil on Climate Change

início de
implementação

Em consolidação

Implementado

begin of
implementation

In consolidation

Implemented

22,22%

77,78%

5,56%

27,78%

66,67%

50%

27,78%

22,22%

5,56%

44,44%

50%

16,67%

16,67%

66,67%

38,89%

27,78%

33,33%

27,78%

27,78%

44,44%

11,11%

44,44%

44,44%

50%

27,78%

22,22%

22,22%

44,44%

33,33%

16,67%

44,44%

38,89%

27,78%

72,22%

32%

48%

Publicação anual do inventário das emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE)
Annual publication of the inventory on Greenhouse Gas (GHG)
Emissions

Publicação anual de ações que mitigam
emissões de GEE
Annual publication of the actions that mitigate
the GHG Emissions

Publicação anual de estudos/ações sobre adaptação às
mudanças climáticas.
Annual publication of studies/actions on
climate change adjustment.

Inclusão nos processos decisórios de investimentos, de
parâmetros para avaliação das emissões de GEE nos processos, produtos e serviços da empresa
(em procedimentos ou diretrizes formais / escritas
da empresa)
Inclusion in the decision making processes, evaluation
parameters for the GHG emissions in the processes, products
and services of the company (in procedures or in formal/written
guidelines of the company)

Busca da redução das emissões específicas de GEE e do
balanço líquido de emissões de CO2 através de:
Attempt to reduce specific GHG emissions and the net
balance of CO2 emissions via:

• Medição comparativa anual
/ Annual comparative measuring

• Metas internas de emissão
/ Internal emission goals

• Programas de gestão de carbono
/ Carbon management programs

• Programa de eficiência energética
/ Energy efficiency program

• Captura de carbono e/ou sequestro de carbono
/ Carbon capture and/or sequestration

• Programas de redução de desmatamento /
degradação ou programas de reflorestamento
/ Programs for the reducion of deforestation / degradation, or
reforestation programs

Desenvolvimento de programas/práticas da empresa junto
à sua cadeia de negócios, visando a redução de emissões de
seus fornecedores e clientes.
Development of company programs/practices at the business
chain, to reduce the emission of suppliers and clients.

Participação em iniciativas e fóruns com objetivo de engajamento do governo, da sociedade civil e de seus setores de
atuação, no esforço de compreensão dos impactos das mudanças climáticas nas regiões onde atua e das respectivas
ações de adaptação.
Participation in initiatives and forums to involve the government,
the civil society and its sectors of operations to understand the
impacts of climate change on regions where it operates, and the
respective adjustment actions.

Total

20%
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Alcoa

www.alcoa.com.br

A Alcoa orgulha-se de ser uma empresa pioneira em sustentabilidade, mesmo quando esse conceito
não era largamente difundido. No ano 2000, a empresa lançou uma ambiciosa estratégia, denominada Estratégia 2020, que estabeleceu metas para vários aspectos ambientais, como reduções de
emissões atmosféricas, de consumo de água e resíduos sólidos em 20 anos; em 2009, essas metas
foram revisadas para adequar-se ao Plano de Negócios da empresa, principalmente às novas unidades
produtivas implantadas no Brasil, a expansão da refinaria de São Luís e a mina de bauxita em Juruti, no
oeste do Pará. A Alcoa estabeleceu como base o ano de 2005 e as metas consideraram as reduções
de intensidades, ou seja, emissão dividida pela produção, sendo escalonadas em duas etapas, 2020
e 2030. As descrições e evoluções dessas metas podem ser encontradas no site www.alcoa.com. O
gráfico abaixo mostra a evolução da redução da intensidade de emissões para as refinarias de bauxita
da Alcoa América Latina e Caribe, fábricas de São Luís e Poços de Caldas, Jamaica e Suriname.
A unidade de medida é toneladas de CO2 equivalente, emissões diretas e indiretas por tonelada de
alumina produzida.
A meta para 2020 é a redução de intensidade em 20% do ano base 2005, e 30% em 2030. Pode-se
notar o progresso que está sendo feito na redução da intensidade, o que denota aumento da eficiência
na produção, assim como da busca por fontes de energia mais limpas. Uma das grandes responsáveis
por essa redução foi a substituição de combustíveis fósseis por gás natural na refinaria em Poços de
Caldas. A Alcoa também busca influenciar todas as partes interessadas, tanto as empresas com quem
faz negócios como os órgãos governamentais e comunidades onde está presente. Exemplo claro foi a
criação do Conjus – Conselho Juruti Sustentável, quando da implantação da mina de bauxita em Juruti.
Essa iniciativa visa ao estabelecimento de uma governança na gestão de recursos oriundos da implantação da mina, com a participação efetiva de toda a comunidade local. Outra iniciativa digna de nota é o
Sustainable Procurement, no qual o Departamento de Aquisição e Logística busca engajar todos os
fornecedores a adotar práticas de gestão sustentáveis. Além disso, a Alcoa foi uma das primeiras empresas no Brasil a divulgar o seu inventário de emissões em 2008, uma iniciativa junto com a Fundação
Getúlio Vargas, que criou a EPC – Empresas Pelo Clima; e, no âmbito da biodiversidade, foi fundadora
do MEB – Movimento Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, lançado
em agosto de 2010 com o objetivo mobilizar o empresariado nacional a adotar práticas e estabelecer
metas para proteção da biodiversidade. A Alcoa em Poços de Caldas possui duas RPPN – Reservas
Particulares de Proteção Natural com mais de 420 ha, em São Luís-MA possui um parque ambiental
com área de 1.800 ha, e em Juruti-PA, São Luís-MA e Tubarão-SC está promovendo via provimento de
recursos financeiros a Criação de Unidades de Conservação, dentro do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação – SNUC, que deverão totalizar mais de 4.000 ha de áreas protegidas.

Alcoa
Alcoa has been, proudly, a sustainability pioneer, even when the concept was
not widespread. In 2000, the Company released an ambitious strategy named
Strategy 2020, which established goals for several environmental matters, such
as the reduction, in 20 years, of atmospheric emissions, water consumption and
solid waste; in 2009, Alcoa reviewed these goals to adjust them to the Company’s
Business Plan, and mainly to the new production plants constituted in Brazil, to the
expansion of São Luís refinery, and to the bauxite mine in Juruti, in the Western
Region of Pará. Alcoa chose 2005 as the foundation year and the goals considered
the reduction in the intensity, i.e., emissions divided by production numbers, laid
out in stages, 2020 and 2030. The descriptions and the development of these
goals are at Alcoa’s Website, www.alcoa.com. The following chart displays the
development of the reduction in emission intensities for the bauxite refineries in
the Alcoa Latin America and Caribbean plants of São Luís and Poços de Caldas,
Jamaica and Suriname. The measuring unit is tons of CO2 equivalent, direct and
indirect emissions per ton of produced alumina.
The goal for 2020 is a 20% reduction in the intensity of the base year 2005, and
a reduction of 30% in 2030. We verify that progress is focused on the reduction of
the intensity, which indicates an increase in production efficiency, in addition to the
search for cleaner energies. One of the major players in this reduction was the replacement of fossil fuel by natural gas in Poços de Caldas refinery. Additionally, Alcoa
tries to motivate all stakeholders, e.g., its business partners, governmental institutions
and communities where it is located. A clear example was the creation of the Conjus
–Juruti Sustainable Council, upon the implantation of the bauxite mine in Juruti.
The goal of this initiative is the establishment of governance for the resources
arising out of the implantation of the mine, with the effective participation of the
local community as a whole. Another initiative, worth noting, is the Sustainable
Procurement, in which the Procurement and Logistics Department encourages all
its suppliers to adopt sustainable management techniques. Moreover, Alcoa was
one of the first Brazilian companies to release its emissions inventory in 2008,
an initiative in partnership with the Getúlio Vargas Foundation that established
the EPC – Business for Climate; and, within the scope of biodiversity, Alcoa was
the founder of MEB – Business Movement for Conservation and Sustainable Use
of Biodiversity, released in August 2010 to stimulate the adoption of practices
and the establishment of goals, by national entrepreneurs, to protect biodiversity.
Alcoa in Poços de Caldas holds two RPPN – Private Natural Protection Reserves,
with more than 420 ha; in São Luís-MA it holds an environmental park, with 1.800
ha; and in Juruti-PA, São Luís-MA and in Tubarão-SC the Company is promoting
through the provision of financial resources, the creation of Conservation Units,
within the National Conservation Units System, – SNUC, that will totalize more than
4.000 ha of protected areas.

Processo de Purificação (t/mt)
0,74

2005
baseline

Refining (t/mt)

0,65

2010

0,60

0,62

2011 YTD

2011
target

0,61

2012
plan

0,61

2013
plan

0,59

2020
goal

0,52

2030
goal
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Banco Bradesco
Inventário de gases de efeito estufa (GEE)
A empresa elabora seu inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) com base nas diretrizes do
Programa Brasileiro GHG Protocol e sob a gestão da norma ISO 14064 – especificação para quantificação
e elaboração de relatórios de GEE, na qual a organização Bradesco é certificada. O inventário de emissões
de gases de efeito estufa abrange todas as operações sob controle operacional da organização Bradesco,
compreendendo prédios administrativos, agências e empresas ligadas. Em 2010, o inventário integrou o
grupo das sete empresas classificadas na Categoria Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol. O reconhecimento é conferido às companhias que fornecem a contabilização completa das emissões de GEE, com
verificação por uma terceira parte independente
Riscos e oportunidades
A governança do tema de mudanças climáticas no Bradesco é subsidiada pelo Comitê Executivo de
Sustentabilidade. O banco atua em duas frentes principais: gestão interna das emissões GEE e análise de
riscos no negócio.
As emissões de GEE são um dos temas tratados dentro do Programa Corporativo de Gestão da Ecoeficiência, no qual, em 2010, estabelecemos metas, ao longo dos próximos cinco anos, para a redução dos gases.
Além disso, desde 2006 o Bradesco é membro signatário do Carbon Disclosure Project (CDP), que conta
com a participação de bancos, seguradoras e indústrias de diferentes setores da economia. Em 2010, a
empresa foi patrocinadora master da edição brasileira do CDP. Também aderiu ao CDP Supply Chain, em
2008, tornando-se uma das únicas empresas da América Latina a manter o compromisso de disseminar a
iniciativa à sua cadeia de fornecimento.
A organização também integra o Índice Carbono Eficiente (ICO2), que tem o objetivo de incentivar as
companhias a trabalhar para uma economia de baixo carbono, além de estimular a adoção de políticas de
mudanças climáticas e de práticas transparentes com relação às suas emissões de GEE.
O Bradesco também apoia organizações (Fundação Amazonas Sustentável e SOS Mata Atlântica) que
atuam em questões ligadas à preservação de florestas, importante pilar no combate às mudanças climáticas no Brasil, dado que o desmatamento é hoje a maior fonte de emissão de GEE no país.
A análise de riscos socioambientais em financiamentos é instituída pela Política de Crédito, que incorpora
escopos e critérios de avaliação e mitigação de riscos, incluindo aqueles referentes ao atendimento aos
Princípios do Equador, compromisso do qual o Bradesco é signatário desde 2004.
Em atenção a esse compromisso, adotamos os padrões socioambientais estabelecidos pela IFC (International Finance Corporation – braço financeiro do Banco Mundial) e em 2010 passamos a utilizar
voluntariamente os critérios dos Princípios do Equador nos financiamentos a projetos com valores iguais ou
superiores a US$ 50 milhões, independente da modalidade.
Já com relação aos investimentos, a Bradesco Asset Management (BRAM) aderiu, em 2010, ao PRI (sigla
em inglês de Princípios para o Investimento Responsável), para análise dos aspectos sociais, ambientais
(mudanças climáticas) e de governança corporativa das empresas em que investe os recursos de terceiros
(clientes). Além disso, identificamos uma oportunidade de negócio com a área de Gestão de Crédito de
Carbono, que foi criada com o objetivo de oferecer às empresas financiamento para a execução de projetos
redutores de emissão de GEE, os chamados Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL).

www.bradesco.com.br

Bradesco Bank
Inventory of greenhouse gases (GHG)
The company builds its inventory of emissions of greenhouse gases (GHG)
emissions based on the guidelines of the Brazilian GHG Protocol and under the
management of ISO 14064 - Specification for quantification and reporting of
greenhouse gases, in which the organization is certified Bradesco .
The inventory of emissions of greenhouse gases covers all operations under the
operational control of the Bradesco organization, including administrative buildings,
agencies and related companies. In 2010, the inventory part of the group of seven
companies listed in the Gold Category Brazil GHG Protocol Program. Recognition is
given to companies that provide full accounting of GHG emissions, with verification
by an independent third party
Risks and opportunities
The governance issue of climate change in Bradesco is subsidized by the
Executive Committee for Sustainability. The bank acts on two main fronts: the
internal management of GHG emissions and risk analysis in business.
Greenhouse gas emissions are one of the topics addressed within the Program
Management Corporate Eco-efficiency, which in 2010 set goals over the next
five years for the reduction of greenhouse gases.
In addition, since 2006 the Bradesco is a signatory member of the Carbon Disclosure Project (CDP), which includes the participation of banks, insurance companies
and industries from different sectors of the economy. In 2010, the company was
sponsoring master of the Brazilian edition of the CDP. Also joined the CDP Supply
Chain in 2008, becoming one of the few companies in Latin America to maintain
the commitment to disseminate the project to its supply chain.
It also integrates the Carbon Efficient Index (ICO2), which aims to encourage companies to work for a low carbon economy, and stimulate the adoption of climate
change policies and practices transparent with respect to their GHG emissions .
Bradesco also supports organizations (Amazonas Sustainable Foundation and
SOS Mata Atlantica) working on issues related to the preservation of forests, an
important pillar in fighting climate change in Brazil, given that deforestation is
now the largest source of GHG emissions in the country.
The analysis of social and environmental risks in funding is set up by Credit
Policy, which incorporates scope and criteria for assessment and mitigation
of risks, including those relating to the care of the Equator Principles, which
Bradesco’s commitment is a signatory since 2004.
In response to this commitment, we have adopted the social and environmental
standards established by the IFC (International Finance Corporation –financial
arm of the World Bank) and in 2010 we began to use voluntary the criteria of
the Equator Principles in financing projects with values equal to or greater than
$ 50 million, regardless of the modality.
Now with respect to investments, Bradesco Asset Management (BRAM) joined
in 2010, the PRI (the English acronym of Principles for Responsible Investment), for analyzing social, environmental (climate change) and the corporate
governance of companies he invests in the resources of third parties (customers). In addition, we identified a business opportunity with the area of Carbon
Credit Management, which was created with the goal of providing financing
to companies for the execution of projects for reducing GHG emissions, the
so-called Clean Development Mechanisms (CDM).
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Camargo Corrêa

www.camargocorrea.com.br

O Grupo Camargo Corrêa é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Fundado como uma construtora, o
Grupo expandiu e diversificou seus negócios. Hoje, possui participações relevantes e de liderança em diferentes setores da economia, incluindo, entre outros, engenharia e construção, cimento, concessões de energia e
transporte, calçados, indústria naval (com foco em óleo e gás), incorporação imobiliária e siderurgia. O Grupo
Camargo Corrêa alcançou R$ 17,9 bilhões em receita líquida em 2010, e suas empresas empregam mais de
61 mil funcionários em 19 países.
Agenda Climática
Por meio da Diretoria de Sustentabilidade, a holding Camargo Corrêa S.A. impulsiona os temas relacionados
à sustentabilidade em todas as empresas do Grupo, reportando seus avanços e desafios ao Comitê de
Sustentabilidade e ao Conselho de Administração.
Dentre esses temas, destaca-se o de mudanças do clima. Assim, estabeleceu-se, em 2009, a Agenda
Climática, contendo diretrizes em forma de nove compromissos. Todas as empresas do Grupo incorporaram
tais compromissos em seus processos de planejamento e desenvolveram projetos que priorizam a redução e
a mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
Carta Aberta ao Brasil
Juntamente com as diretrizes da Agenda Climática, os compromissos assumidos em 2009 pela Camargo
Corrêa na Carta Aberta ao Brasil têm influenciado a estratégia e as operações do Grupo.
Foram elaborados os inventários de GEE referentes a 2010 das empresas InterCement, construtora, CSC –
Centro de Soluções Compartilhadas e holding, todos conforme o padrão GHG Protocol. Além disso, o inventário
da InterCement foi incluído na base de registro público do Programa Brasileiro GHG Protocol, aumentando,
portanto, seu nível de transparência à sociedade.
Tendo o inventário como um diagnóstico de suas operações, a construtora elaborou um robusto Plano de
Gestão de Carbono, que estabelece metas de redução de 21% para 2016 e 37% até 2020. Para tal, o plano,
pioneiro no setor de construção civil pesada, define 18 frentes estratégicas de atuação, também contemplando
um programa de treinamento de gestores, a fim de orientá-los na quantificação de emissões e na identificação e implantação de ações e projetos de redução e compensação.
A InterCement, apoiada em seu plano tecnológico para a redução de emissões, apresenta hoje um dos
menores índices de emissão de CO2 por tonelada de cimento produzido, quando comparado às empresas
que compõem o Cement Sustainability Initiative (CSI), iniciativa do World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). A InterCement conta com um plano tecnológico para a redução de emissões.
A formação dos profissionais do Grupo, por meio da Academia de Sustentabilidade, inclui os cursos de Gestão
de Carbono e de Cadeias de Valor.

Camargo Correa
Camargo Corrêa Group is one of the largest business groups in Brazil. Founded
as a construction company, the Group expanded and diversified its business.
Today, it holds significant and leading roles in several sectors of the economy,
including engineering and construction, cement, energy and - road concessions, footwear, shipbuilding real estate and steel, among others. The net
revenues of Camargo Corrêa Group reached R$ 17.9 billion in 2010, and its
companies employ over 61 thousand employees in 19 countries.
Climate Agenda
The holding Camargo Corrêa SA, by means of its Sustainability Office,
drives the issues related to sustainability in all of the Group´s companies
and reports its challenges and progress to the Sustainability Committee and
to the Board of Directors.
Among these themes, climate change stands out. Thence, it was established in
2009 the Climate Agenda, with guidelines in the format of nine commitments.
All of the Group’s companies have adopted these commitments in their planning processes, and developed projects that give priority to the reduction and
mitigation of Greenhouse Gases(GHG).
Open Letter to Brazil
Along with the guidelines - of the Climate Agenda, the commitments undertaken, in 2009, by Camargo Corrêa in the Open Letter to Brazil have influenced
the strategic and operational planning of the Group.
GHG inventories based on 2010 operations were elaborated for the following
companies: InterCement, construction, and CSC – Shared Solutions Center and
for the holding company, all in accordance with the GHG Protocol. Additionally, the inventory of InterCement was included in the public registry base of the
Brazilian Program for the GHG Protocol, thus, increasing its level of transparency to society.
Considering the inventory as a diagnosis of its operations, the construction
company elaborated a solid Carbon Management Plan, which establishes goals
of reduction, from 21% in 2016 and 37% up to 2020. To meet these goals,
the plan, which is a pioneer measure in the heavy construction sector, defines
18 strategic lines of action, including, also, a training program for managers, to
guide them in the quantification, identification, and implantation of measures
and projects to reduce and offset emissions.
InterCement, based on its technological plan/road map to reduce emissions,
currently, has one of the lowest CO2 emission rates per ton of cement produced,
if compared to the companies of the Cement Sustainability Initiative (CSI), linked
to the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). In addition,
to help qualify professionals in the field of low carbon economy, the Group created
a Sustainability Academy that offers courses with leading academic institutions
including Carbon Management and Value Chain courses.
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CBMM – Companhia
Brasileira de Metalurgia e
Mineração

CBMM – Brazilian Mining and
Metallurgy Company

A CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, situada em Araxá (MG), é líder mundial em
desenvolvimento, mineração, industrialização e comercialização de produtos à base de nióbio – possui
negócios com cerca de 350 clientes em 60 países – e desenvolve aplicações de seus produtos por meio
de parcerias tecnológicas com universidades, centros de pesquisa, clientes diretos e usuários finais.
A CBMM exerce uma influência significativa na redução efetiva de gases de efeito estufa. O uso do nióbio
na indústria automobilística resulta em carros mais leves que proporcionam menor consumo de combustível
e melhor controle de emissões. A tecnologia do nióbio impacta positivamente a indústria de transporte de
gás, uma vez que o elemento proporciona o aumento da tenacidade dos aços para gasodutos, permitindo
economia e segurança, com a utilização de menores quantidades de aço. Da mesma forma, o nióbio
aplicado em aços para navios, pontes e edifícios reduz em até 60% a quantidade total de materiais utilizados. Além das aplicações siderúrgicas, as adições de nióbio em superligas de níquel resultam em maior
eficiência de geração de energia em turbinas estacionárias e melhor desempenho em turbinas de avião.
Na CBMM, as emissões de CO2 foram calculadas segundo o protocolo GHG e a norma ISO 14.064, para
um escopo 1, 2 e 3*. O ano de referência deste inventário é 2008, e o período base foi de janeiro e
dezembro de cada ano. Em 2010, o aumento das emissões indiretas está relacionado com a incorporação
de escopo 3. As emissões específicas aumentaram de cerca de 800 quilos para cerca de 820 quilos de
CO2 e/t de produtos de nióbio. A redução de GEE relacionados com a geração de eletricidade, calor ou
vapor é consequência de operações mais eficientes em 2009 e 2010.
No complexo mínero-industrial, a homogeneização de minérios exige, atualmente, uma intensa movimentação de veículos. A partir do segundo semestre de 2012, as operações de empilhamento, homogeneização
e retomada de minérios serão realizadas por equipamentos acionados eletricamente. Está prevista uma
redução de emissões de cerca de 3 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente/ano, quando o
sistema estiver operando em plena capacidade.
Como desafios e oportunidades potenciais, fazem parte dos planos da CBMM: desenvolver melhorias em
logística no parque industrial e intensificar a utilização de correias transportadoras acionadas eletricamente
para a movimentação interna de materiais e produtos; atuar em processos produtivos para redução ou
substituição de combustíveis fósseis; implantar torres de prospecção para avaliar o potencial para a geração
de energia eólica na região de Araxá. A companhia iniciará, ainda em 2011, o plantio de eucaliptos em
áreas de sua propriedade, o que permitirá sequestrar parte do carbono dos gases emitidos.

CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - Brazilian Mining
and Metallurgy Company) is located in Araxá, Minas Gerais and is the world
leader in developing, mining, producing and marketing niobium-based products. With nearly 350 clients in 60 countries, CBMM develops applications
for its products through technological partnerships with universities, research
centers, clients and end users.
CBMM significantly influences the real reduction of greenhouse gases. Niobium
use in the automotive industry results in lighter cars, with lower fuel consumption and better emissions controls. Niobium technology positively impacts the
gas transport industry since it increases toughness in steels for gas pipelines,
providing economy and safety while using less steel. Likewise, niobium-containing
steels for ships, bridges and buildings reduce by up to 60% the total amount of
material needed. In addition to metallurgic applications, niobium additions to nickel
superalloys result in greater power generation efficiency in land-based turbines and
improved performance of aircraft turbines.
CBMM’s CO2 emissions were calculated according to the GHG protocol and ISO
14.064 standard for Scopes 1, 2 and 3*. The reference year was 2008 and the
base period was January to December of each year. In 2010, the increase in
indirect emissions was related to the incorporation of Scope 3. Specific emissions
increased from approximately 800 kg of CO2 e/t of niobium products to roughly
820 kg of CO2 e/t. The GHG reduction related to the generation of electricity,
heat or steam is a consequence of more efficient operations in 2009 and 2010.
The ore homogenization system in the mining-industrial complex currently requires
intense vehicular traffic. As of the second half of 2012, stacking, homogenizing
and ore recapture operations will be performed by electrically driven equipment.
Emissions reduction of nearly 3,000 tons of carbon dioxide equivalent per year is
estimated when the system is operating at full capacity.
CBMM’s plans include the following challenges and potential opportunities: improve
the logistics of the industrial complex and increase the use of electrically driven
conveyor belts for the internal transport of materials and products; work on the
productive process to reduce or replace fossil fuels; and erect prospection towers
to evaluate the potential for the generation of wind power in Araxá. In 2011,
CBMM will start planting eucalyptus trees on its property, which will allow the
sequestration of part of the carbon of emitted gases.

Emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por fonte
Direct and indirect GHG emissions by source

* Escopo 1 – emissões diretas; Escopo 2 – emissões indiretas por energia
adquirida; Escopo 3 – emissões indiretas de GEE, geradas por atividades
realizadas por serviços terceirizados (viagens/deslocamentos, transporte
de produtos e insumos, além das emissões específicas do lixo comum).
* Scope 1 – direct emissions; Scope 2 – indirect emissions from purchased
power; Scope 3 – indirect GHG emissions from outsourced services (traveling/
transportation, transportation of products and raw materials, in addition to
specific emissions from regular waste).

Toneladas de CO2 equivalentes / CO2 tons equivalent

2010

2009

2008

Emissões Diretas: geração de eletricidade, calor ou vapor
Direct emissions: power, heat or steam generation

31,544

21,611

38,892

Transporte de materiais, produtos e resíduos

8,860

6,682

13,675

23,930

4,378

11,708

Total emissions (Direct + Indirect)

64,334

32,671

64,274

Emissões Neutras (provenientes de fontes renováveis)

16,494

10,187

15,856

Transportation of materials, products and waste

Emissões Indiretas
Indirect emissions

Emissões Totais (Diretas + Indiretas)
Neutral emissions (from renewable sources)

www.cbmm.com.br
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Construtora Andrade
Gutierrez

www.andradegutierrez.com.br

Fundada em 1948, na cidade de Belo Horizonte, a Construtora Andrade Gutierrez (AG) se destaca no Brasil
e no mundo no setor de construção pesada e infraestrutura. Os principais segmentos de atuação compreendem, basicamente, as atividades de construção de rodovias, ferrovias, metrô, obras de saneamento,
industriais, hidrelétricas, complexos esportivos e outras, que forneceram a base para os principais setores
de produção do Brasil e países da América Latina. Com um faturamento R$ 5,06 bilhões em 2010, a AG
está entre as cinco maiores construtoras do Brasil. A força de trabalho é composta por 11.100 funcionários
próprios e 6.230 terceirizados.
Grandes passos foram dados em direção ao cumprimento dos compromissos assumidos na Carta Aberta ao
Brasil sobre Mudanças Climáticas no último ano. A estratégia de atuação contra as mudanças climáticas é
coordenada corporativamente e desdobrada em todas as Unidades de Controle Operacional da AG. Desde os
resultados do 1º inventário, em 2009, a AG definiu uma estratégia para atuar contra as mudanças climáticas, focando em aquisição de equipamentos mais eficientes e atuação junto à cadeia de fornecimento,
especialmente para o aço e cimento. Em 2011, a estratégia foi refinada, sendo oficializado o Programa de
Gestão das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), que, através de diversos projetos, incorpora o tema
na gestão ambiental da empresa, desde o planejamento das novas obras, aquisição de matérias-primas,
atuação na cadeia de valores, reduções de emissão de GEE, inovação tecnológica e engajamento externo
em políticas públicas até a melhoria da qualidade do inventário corporativo de emissões de GEE.
O Programa considera a revisão no processo de avaliação dos impactos ambientais das obras, que inclui uma
análise específica quanto à contribuição em mudanças climáticas. Além disso, um dos principais projetos em
implementação é a informatização do inventário de emissões de GEE, que visa melhorar a gestão das emissões
e possibilitar a verificação de forma mais rápida e eficaz das ações para a sua redução. Adicionalmente, um
indicador específico da pegada carbônica do negócio passará a ser monitorado por meio do inventário informatizado, complementando o atual processo de análise crítica do Sistema de Gestão Integrada (SGI) pela direção
da empresa, que avalia o desempenho da AG com relação às mudanças climáticas.
Inventário de emissões 2010
O inventário de emissões de GEE 2010, publicado em 2011, recebeu o Selo Ouro do Programa Brasileiro
GHG Protocol. Por terem sido asseguradas pela empresa Ernst & Young Terco, as informações divulgadas
apresentam maior confiabilidade em relação ao ano anterior. Além disso, houve maior número de fontes de
emissão, aumentando a abrangência do inventário.
Para os próximos passos, a AG continuará tratando com a mesma seriedade os compromissos assumidos
na Carta Aberta, dando prosseguimento à implantação do Programa de Gestão das Emissões de GEE, com
a participação nas atividades e atuações do Fórum Clima, na promoção do Workshop de Fornecedores AG e
investindo em inovação na busca de tecnologias capazes de aumentar a competitividade da Construtora em
sintonia com o combate às mudanças climáticas.

AG’s GHG Emission Profile

Operações no Brasil
Operations in Brazil

0,19%

Founded in 1948, in the City of Belo Horizonte, Andrade Gutierrez (AG) is
a leader in Brazil and worldwide in the sector of heavy construction and
infrastructure. Its major fields of activity are, basically, the construction of
highways, railways, subways, sanitation works, industrial, hydroelectric plants,
and sports complexes, among others, which provided the basis for the main
sectors of production in Brazil and Latin America. With and invoicing of R$ 5.06
billion in 2010 AG is among the five largest construction companies in Brazil.
Its workforce is constituted of 11,100 employees, and 6,230 subcontracted.
The company took large steps towards the compliance with the commitments
undertaken, last year, in the Open Letter to Brazil on Climate change. The
strategy to act against climate change is coordinated at the corporate level and
distributed to all Operational Control Units of AG. As of the result of the 1st
inventory elaborated in 2009, AG has defined a strategy to act against climate
change, focusing on the acquisition of more efficient equipment and on the
actions at the supply chain level, especially for steel and cement. In 2011, the
strategy was improved, with the formalization of the Greenhouse Gas (GHG)
Emission Management Program, which, through several projects, incorporates
the environmental management theme into the Company, from the planning of
new construction works, acquisition of raw materials, measures in the value
chain, GHG emission reduction, technological innovation and external commitment to public policies, to the improvement of the quality of the GHG emission
corporate inventory.
The Program takes into account the review in the process of evaluation of
construction works impacts on the environment, including a specific analysis
in regard to the contribution to climate change. Additionally, one of the main
ongoing projects is the computerization of the GHG emissions inventory to
improve the management of emissions, and to enable, rapidly and efficiently,
the necessary actions for emission reduction. Moreover, a specific indicator of
the company’s carbon footprint will be monitored by the computerized inventory,
complementing the current critical analysis process of the Integrated Management System (SGI, in Portuguese) by the Companies’ Boards, which evaluates
AG performance in regard to climate change.
2010 Emissions Inventory
The company’s 2010 GHG emissions inventory, published in 2011, received the
Golden Seal of the Brazilian GHG Protocol Program. The information released
guaranteed by Ernst & Young Terco, is more reliable, if compared to the previous year’s information. Additionally, the scope of the inventory was broader and
included a higher number of emission sources.

AG’s next actions will continue to address the commitments undertaken in
the Open Letter, seriously, continuing with the GHG Emissions Management
Program, with the participation in the activities and the actions of the Climate
Forum, to promote the AG Suppliers Workshop, investing in innovation and in
seeking new technologies capable of increasing the
company’s competitiveness in sync with the goal to
Distribuição das Emissões
combat climate change.
Distribution of Emissions

Perfil de Emissões de GEE da AG

17,88%

Construtora Andrade Gutierrez

Operações fora do Brasil
Operations Abroad

13,45%

11,91%
61,19%

86,54%

81,93%

Escopo 1 / Scope 1
Escopo 2 / Scope 2
Escopo 3 / Scope 3

88,09%
38,81%

Escopo 1 / Scope 1

Escopo 2 / Scope 2

Escopo 3 / Scope 3

Este selo não valida as informações
contidas no inventário e não qualifica a
organização quanto a seu desempenho
na gestão das emissões, mas sim
quanto à abrangência do inventário
produzido pela organização no
referido ano.
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Construtora OAS
Fundada em dezembro de 1976, a Construtora OAS Ltda. desenvolveu-se rapidamente, tornando-se uma das mais
importantes empresas de engenharia brasileira, com obras de sucesso por todo o país e exterior.
A empresa entende que as ações sustentáveis e o compromisso ambiental devem estar atrelados aos negócios, e
que este é o caminho para buscar uma economia de baixo carbono.
A indústria da construção é diretamente impactada pelas mudanças climáticas, e por isso a OAS vem tratando este
tema como primordial e estratégico para a definição de seu plano de desenvolvimento de negócios.
A Diretoria Centro de Excelência, ligada diretamente à Presidência do Grupo OAS, é responsável pelas ações referentes às mudanças climáticas por meio da Gerência de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde). Esta estrutura
é formada para captar os riscos e oportunidades gerados pelas mudanças climáticas, para que assim integrem o
desenvolvimento estratégico do Grupo.
Nessa linha, a empresa tem conduzido um programa de ações de sustentabilidade, tais como: identificação da
tendência do mercado mundial; influência em regulamentações nacionais; análise de riscos e viabilidade dos
negócios da empresa em função de alterações climáticas; definição de ações para redução de emissões de gases
do efeito estufa, e inventário de suas unidades e obras.
Desde o planejamento e estudo de um empreendimento, utiliza-se como premissa a otimização de recursos e
instalações e a utilização de equipamentos que promovam uma maior eficiência energética, influenciado toda a
cadeia produtiva.
A gerência de SMS organiza ações de conscientização sobre sustentabilidade, envolvendo os diversos níveis
hierárquicos da empresa. Tal estratégia visa fortalecer e qualificar as equipes profissionais, além de desenvolver
e implementar ações e indicadores específicos para monitoramento e redução de emissões em todos os
escopos de aplicação.
No ano de 2010, foram realizados os inventários de gases de efeito estufa em 30% das unidades da construtora.
Este foi um crescimento significativo em relação ao ano de 2009, não só pela quantidade, mas pela abrangência
dos processos que foram inventariados – que totalizaram 100% das áreas de atuação da empresa. Isso possibilitou
a identificação e mensuração das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa de nossas atividades.
Como exemplo, é possível citar o estudo identificado através dos dados obtidos nos inventários de 2010 para
substituição do gás utilizado em alguns dos equipamentos de refrigeração da OAS das centrais de concreto, que
mostra a possibilidade de proporcionar uma redução significativa nas emissões de Escopo 1.
Nos últimos dados obtidos nos inventários, foi observado de forma mais clara o caminho que a OAS deve percorrer
e o já percorrido, como a modernização e inovação dos parques de equipamentos pesados, onde houve uma
redução de 45% na idade média dos equipamentos nos últimos quatro anos.

Construtora OAS
Founded in December 1976, Construtora OAS Ltda. quickly grew and became one of
the main Brazilian engineering Companies, with successful construction works all over
Brazil and abroad.
OAS understands that sustainable actions and environmental commitment should be
connected to business, and that this is the path that leads to a low carbon economy.
Climate changes deeply impact the construction industry; therefore, OAS has been
considering this issue as paramount and strategic for its business development plan.
The Excellence Center Director, directly linked to the CEO of the OAS Group, is responsible for the actions related to climate changes, through the HSE (Health, Safety
and Environment) Management. The purpose of this structure is to identify the risks
and the opportunities generated by climate changes, so that they may be included in
the Group’s strategic development.
Along these lines, the company has implemented a program of sustainability actions,
such as: identification of the trends of the international market, influence in national
regulations, analysis of risks and feasibility of the company’s businesses in terms of
climate changes, definition of actions to reduce Greenhouse Gas emissions, and the
inventory of its units and works.
Since the planning and study of any undertaking the premise of resource and facility
optimization are used, and equipment that promotes higher power efficiency, influencing the production chain as a whole are used.
The HSE Management organizes awareness raising actions regarding sustainability, involving the different hierarchical levels of the company. This strategy aims to strengthen
and qualify the professional teams, in addition to develop and implement specific
actions and indicators to monitor and reduce emissions in all application scopes.
In 2010, we carried out the Greenhouse Gas inventories in 30% of the company’s
units. This was a significant growth in comparison with 2009, in terms of both the
amount and scope of the inventoried processes. – totaling 100% of the company’s
operation areas. It allowed the identification and the evaluation of the main sources of
Greenhouse Gas emissions in our activities.
For instance, it is possible to mention the study identified from data obtained in the
2010 inventory to replace the gas used in some of the refrigeration equipment of
OAS’ concrete centrals, demonstrating the possibility to achieve a significant reduction
in the Scope 1 emissions.
In the last data obtained in the inventories it was more clearly seen the path OAS
should follow, as well as what has been covered, such as the modernization and
innovation of the heavy equipment complexes, where there was a 45% reduction in
the average age of the equipment in the last four years.

Emissões GEE Unidades
Administrativas

Escopo 1 / Scope 1
Escopo 2 / Scope 2
Escopo 3 / Scope 3

www.oas.com

Emissões GEE Obras

/ GHG Emission Construction

/ GHG Emission Administrative Units

0,04%

2%
16%

82%

24%

76%
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CPFL Energia

www.cpfl.com.br

A CPFL Energia é um grupo formado por 89 empresas* com atuação em negócios de geração, distribuição,
comercialização de energia elétrica e serviços. Trabalha com mais de 7,9 mil colaboradores e leva energia a
quase 20 milhões de consumidores. Em 2012 completará 100 anos de história.
O Grupo lidera o segmento de distribuição com 13% de participação no mercado nacional, em 569
municípios atendidos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Na cadeia de
geração, responde por 63 usinas em operação e 23 em construção, com empreendimentos em São Paulo,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Minas Gerais e
Mato Grosso. A comercialização preenche 16% do mercado nacional, com 13.000 GWh em vendas de
energia em 2010.
A companhia vem investindo fortemente na geração a partir de fontes alternativas de energia por meio de
um portfólio diversificado de matrizes energéticas, com hidrelétricas, parques eólicos e usinas de biomassa.
Em 2011, a CPFL Energia assinou contratos compreendendo a aquisição da SIIF Énergies do Brasil e a
associação de ativos com a ERSA (Energias Renováveis SA), o que originou a CPFL Renováveis, a maior
empresa de energias renováveis da América Latina. Hoje, a companhia opera com capacidade de 648
MW e possui portfólio de projetos em construção e desenvolvimento que deverá alcançar 4.375 MW* nos
próximos anos, entre pequenas centrais hidrelétricas, usinas de biomassa e parques eólicos. A empresa
também possui meta agressiva de crescimento: 35% ao ano, em média, em relação à potência instalada.
A gestão da questão das mudanças climáticas é de responsabilidade da Diretoria de Meio Ambiente e
objeto de acompanhamento e de aprovação em reuniões de diretoria das quais participam a alta administração da empresa.
O compromisso com a sustentabilidade e a adoção de iniciativas destinadas a mitigar as mudanças do
clima são valores e ações fundamentais para a CPFL Energia. Por conta disso, o desenvolvimento de ações
destinadas à gestão das emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa (GEEs) vem sendo realizada
desde 2008, quando foram inventariadas as emissões de 2007 da sede em Campinas (SP) e de duas
estações avançadas de operação e manutenção do sistema elétrico. A partir de 2009, esta iniciativa foi
expandida para todas as empresas do grupo.
Com a conclusão e asseguração pela KPMG do inventário de GEEs, em 2011, verificou-se que as emissões
relativas ao ano de 2010 foram de 218.753 tCO2e, sendo que 89% desse total correspondeu a perdas
técnicas verificadas na distribuição e na transmissão de energia – a despeito de a CPFL já possuir os
menores índices de perdas técnicas do Brasil.
O Grupo CPFL Energia não identificou, no atual cenário em
que se insere, uma iniciativa de mitigação mensurável que
promovesse uma significativa diminuição dessas emissões.

*Base: ago/11

CPFL Energia is a brazilian group composed of 89 companies* operating in the business of generation, distribution and commercialization of electric power and services.
CPFL works with nearly 8 thousand employees and supplies energy to almost 20
million consumers. In 2012, CPFL will celebrate its 100th anniversary.
CPFL leads the distribution system with a 13% share in the domestic market in 569
cities served in the states of São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná and Minas Gerais.
The generation chain is responsible for 63 operating plants and 23 under construction, with enterprises in São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás,
Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Minas Gerais and Mato Grosso.
The commercialization meets 16% of the domestic market, with thirteen thousand
GWh in power sales in 2010.
The company has invested strongly in the generation of power from alternative
sources, through a diversified portfolio of energetic grids, with hydroelectric power
plants, aeolic parks and biomass plants.
In 2011, CPFL Energia has executed agreements to include the acquisition of
SIIF Énergies do Brasil and a joint venture with ERSA (Energias Renováveis SA),
which originated CPFL Renováveis, the largest renewable power company of Latin
America. Currently, the company operates with a capacity of 648 MW and has a
project portfolio that includes constructions and developments that will reach 4,375
MW* within the next few years, comprehending small hydroelectric plants, biomass
plants and aeolic parks. The company’s growth goal is aggressive: 35% per year,
on the average, in terms of power capacity.
The Environment Board of Officer is responsible for the management of
climate changes, which is followed up and approved at the company’s high
administration meetings.
The commitment with sustainability and the adoption of measures to mitigate
climate changes are values and fundamental actions for CPFL Energia. Therefore,
the development of measures to manage the direct and indirect emissions of
greenhouse gases (GHG) has been held since 2008, when the inventory of 2007
emissions of the headquarters in Campinas (state of São Paulo) and of two
advances stations of electric power operation and maintenance was prepared. As
of 2009, the initiative was expanded to the whole Group’s companies.
Upon completion, and certification by KPMG, of the GHG inventory, it
was verified that the emissions relative to 2010 were of 218.753 tCO2e,
and 89% of this total corresponded to technical loss during the energy
distribution and transmission. CPFL is a benchmarking in technical
loss with the lowest rate in Brazil. The 2011 inventory is undergoing
independent auditing.

Emissões de GEE 2011

/ GHG Emissions 2011
Escopo 1
/ Scope 1

8%

A expansão das operações da CPFL envolverá, por
si só, um aumento absoluto de emissões. Contudo, a
empresa atribui iniciativas estratégicas para manter
equilibrado seu balanço de carbono, como, por exemplo, a criação da CPFL Renováveis e os investimentos
em usinas hidrelétricas.

CPFL Energy

Escopo 3
/ Scope 3

3%

Escopo 2
/ Scope 2

89%

At the current scenario in the company, CPFL Energia Group has not
identified any measurable mitigation initiative that could promote a
significant emission reduction.
The expansion of CPFL operations, in itself, will include an absolute
increase in emissions. Nonetheless, the company is developing strategic
initiatives to maintain its carbon account balanced, e.g., the creation of
CPFL Renováveis and the investments in hydroelectric plants.
*Base: August/2011.
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Fibria
A Fibria desenvolve, anualmente, um inventário abrangente das suas emissões de gases de efeito estufa
que cobre as suas unidades operacionais. Os relatórios incluem todos os nossos processos: desde os
viveiros de mudas, produção de celulose até a entrega do produto final, internacionalmente, em nossos
portos na Europa, na Ásia, na América do Norte. As nossas avaliações usam metodologias diferentes para o
GHG Protocol (O Protocolo de Gás de Efeito Estufa – Um Relatório e Padrão Corporativo – Edição Revisada),
o ICFPA ( Ferramentas de Cálculo para a Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa de Fábricas de
Celulose e de Papel, do Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas do Conselho Internacional das Associações de Floresta e Papel ), e o IPCC (Orientações do IPCC para Inventários de Emissão de Gás de Efeito
Estufa de 2006; Guia das Boas Práticas para Uso do Solo, Mudança do Uso do Solo e Florestas). Este KPI
é responsável pelo escopo 1, 2 e 3 de todas as fábricas de celulose e os KPIs consolidados são muito
sensíveis aos efeitos externos, tais como as mudanças nas operações da empresa (início da operação da
fábrica de Três Lagoas em 2009, e a venda da unidade de Guaíba em dezembro de 2009) e as variações
no fator de emissão da rede (devido à disponibilidade de hidroeletricidade).
Portanto, os KPIs são gerenciados localmente, mas, estrategicamente. O gerenciamento diário e as
decisões de investimento ainda são realizados por meio dos programas atuais e dos compromissos
da empresa; da eficiência energética, do Lean Six Sigma; do Global Compact; Produção Mais Limpa. O
sistema de gerenciamento da Fibria inclui premissas de redução de GHG intrínsecas aos objetivos principais
dos seus programas. E, conseguimos resultados e estamos investindo de um modo positivo. Por exemplo,
a renovação da Fábrica “A” de branqueamento da Aracruz pode reduzir, em 62%, o seu uso de energia,
bem como reduzir o uso de insumos (se comparado com o processo usado anteriormente). Mesmo com
resultados positivos e bem-sucedidos, a Fibria pretende aproximar este KPI estratégico da sua linha de
frente. A nossa organização está desenvolvendo uma ferramenta digital para calcular a Pegada de Carbono,
pelo menos, trimestralmente, para ajudar o processo de tomada de decisões. Além disso, pelo segundo ano
consecutivo, a Fibria participa da iniciativa da Cadeia de Suprimentos - CDP. O nosso objetivo é primeiro
melhorar o nosso processo de compra, com relação ao compromisso com as mudanças climáticas e com
as iniciativas de sustentabilidade. Depois, vamos disseminar o gerenciamento do carbono na nossa cadeia
de fornecimento. O nosso objetivo final é reduzir as emissões ao longo da cadeia de valores.
A Fibria tem se esforçado para melhorar o seu inventário de GHG, para aproximá-lo à pegada de carbono.
Portanto, alcançamos um nível de complexidade alto, e a compilação dos resultados é demorada. Estamos
resolvendo esse desafio com o desenvolvimento de uma ferramenta digital para coletar e calcular a
Pegada de Carbono da Fibria. Acelerar esse processo é um passo importante na melhoria da capacidade
de gerenciamento da Fibria. Atualmente, não há metas estabelecidas, pois o cenário não mudou muito
desde o ano passado. Entretanto, a Fibria continua a desenvolver iniciativas e programas voluntários, com
um maior enfoque nos resultados. A renovação da Fabrica “A” da Aracruz, que mencionamos acima, e o
reaparelhamento e o aumento da capacidade da unidade de biomassa de Jacareí são exemplos de projetos
em desenvolvimento, que poderão impactar, positivamente, nas emissões. Igualmente importante é o fato
de que programa de restauração recuperou 2.900 ha em 2010, considerando a meta de 3.500 ha em
2011. Apesar do crescimento vagaroso e das dificuldades para avaliar a pegada de carbono, os benefícios
ambientais são claros. O Comitê de Sustentabilidade (que está ligado aos conselheiros) e o Comitê Interno
de Sustentabilidade (que está ligado à Diretoria Executiva) vão definir metas específicas a serem assumidas
e anunciadas nos próximos dois anos.

Fibria
Fibria annually develops a broad inventory of its greenhouse gases emissions,
covering its operated sites. Our boundaries cover all processes: from nurseries,
through pulp production, until the delivery of final product worldwide in our
operated ports on Europe, Asia and North America. Our assessment employs
different methodologies from the GHG protocol (The Greenhouse Gas Protocol
– a Corporate Accounting and Reporting Standard – Revised Edition), ICFPA (
Calculation Tools for Estimating Greenhouse Gas Emissions from Pulp and Paper
Mills, from The Climate Change Working Group of the International Council of
Forest and Paper Associations), and IPCC ( 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories; Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use
Change and Forestry). This KPI accounts for scope one, two and three of all
pulp mills, and the consolidated KPIs are very sensitive to external effects, like
company’s operations changes (start-up of Três Lagoas mill in 2009, and the
selling of Guaíba unit in December 2009), variations on the grid emission factor
(due to hydroelectricity availability).
Therefore, the KPIs are managed at site level, but still strategically. Daily
management and investment decision is still been done via the company´s
current programs and commitments: energy efficiency, Lean Six Sigma; Global
Compact, Cleaner Production. Fibria management system has GHG reduction
premises intrinsic with its programs core objectives. Therefore, results are
been reached, and investments being made in a positive way. For instance,
the renovation of Aracruz´s Unit bleaching plant ‘A’ may decrease 62% the
energy use, as well as reduce input use (in relation to the process previously
used). Even with the positive and successful results reached, Fibria intends to
bring this strategic KPI closer to the front line. Our company is developing an
automated tool to gather the required data to calculate the Carbon Footprint, at
least in a quarter-of-year frequency, helping with the decision make process.
Also, for the second year now,
Fibria is participating on the CDP Supply Chain initiative. Our goal is, firstly
improve our procurement process regarding engagement with climate change
and sustainability initiatives. Secondly, we plan to disseminate carbon management on the supply chain. Ultimately, our goal is to reduce emissions all along
the value chain.
Fibria has been working hard to improve its GHG inventory, in order to bring it
closer to a carbon footprint as possible. Therefore, we have reached a higher
level complexity, taking more time to compile results. This obstacle is being
solved by the implementation of an automated tool to gather and calculate
Fibria´s Carbon Footprint. Speed this process is important to improve Fibria´s
management capabilities. At this moment, there is not yet a target defined,
since the scenario hasn´t changed much from last’s year. Nevertheless, Fibria
continues to develop its voluntary initiatives and programs, focusing more on
the result. The aforementioned renovation of Aracruz´s mill plant ‘A’; refurbishment and capacity increase of Jacareí´s Unit biomass boiler are examples of
projects being developed that may positively affect emissions. Equally important,
the restoration program has recovered 2,900 hectares in 2010, and the target is
3,500 hectares in 2011. Despite being of slow growth, and difficult to account
on the carbon footprint, the environmental benefit is clear. The Sustainability
Committee (advisory to the Board) and the Internal Sustainability Committee
(linked to the Executive Officers) will defines specific targets to be assumed
and announced within the next 2 years.

www.fibria.com.br
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Grupo Carrefour

www.www.grupocarrefour.com.br

O Grupo Carrefour monitora as emissões de gases de efeito estufa de todas as suas lojas e centros de
distribuição desde 2003. Para mensurá-las, o Grupo desenvolveu uma metodologia de reporting, baseada
nas diretrizes do GHG Protocol, que inclui as suas emissões diretas (Escopo 1: gases refrigerantes, gás
e óleo diesel) e indiretas (Escopo 2: consumo de energia, e Escopo 3: transporte de mercadorias). Os resultados desse reporting global destacam claramente três principais fontes de emissões: consumo de energia,
de fluidos de refrigeração e logística. Focando nesses três pontos de emissões, o Grupo definiu metas que
envolvem todas as suas unidades no mundo.
A primeira delas é a redução no consumo de energia em 30% até 2020, tomando como base comparativa
os resultados de 2004. Para atingir essa meta, o Grupo lançou um programa de investimentos de 30
milhões de euros por ano. Esse programa, baseado na implementação de boas práticas e de tecnologias
inovadoras nas lojas, já permitiu a economia de 18,2% desde 2004. Apesar de o consumo de energia ser a
primeira fonte de emissões em volume, os vazamentos de fluidos de refrigeração, usados nos equipamentos refrigeradores e de ar condicionado, são a primeira fonte de emissões diretas. Para reduzir esse
impacto, o Carrefour se comprometeu a parar de usar fluidos refrigerantes HFC em suas novas instalações
frigoríficas até o final de 2015, e definiu uma estratégia para identificar e monitorar os vazamentos de
fluidos de refrigeração em todas as lojas.

Carrefour Group
The Carrefour Group monitors the greenhouse gas emissions of all its stores
and distribution centers as of 2003. To quantify the emissions, the Group
developed a reporting methodology based on the GHG Protocol, which includes
the direct emissions (Scope 1: cooling gases, gas and diesel), and indirect
(Scope 2: power consumption and Scope 3: goods transportation). The results
of this global reporting clearly indicated three main sources of emissions: power
consumption, refrigeration fluids and logistic. Focused on these three points, the
Group defined goals that include all of its units throughout the world.
The first goal is to reduce power consumption, by 30% up to 2020, comparing
to the base results in 2004. To meet this goal, the Group launched an investment
program of 30 million per year. This program, based on the implementation
of good practices and innovative technologies in the stores, has allowed savings
of 18.2% as of 2004. Despite the fact that power consumption being the major
source of emissions, in terms of volume, leakages of cooling fluids, used in the
cooling and air conditioning equipment, are the main source of direct emissions.
To reduce this impact, the Carrefour Group is committed to stop using HFC cooling
fluids in its new refrigerating facilities up to 2015, and defined a strategy to
identify and monitor cooling fluids leakages in all the stores.

Em todos os países onde está presente, o Carrefour sempre busca otimizar as suas operações logísticas
para reduzir as emissões geradas durante o transporte de mercadorias. No Brasil, fechou parcerias com
empresas próximas às suas lojas para compartilhar a frota e desenvolveu projetos de backhaul em parceria
com os seus fornecedores.

In all countries in which the Group is present, Carrefour always seek to maximize
its logistic operations to reduce the emissions generated from goods transportation. In Brazil, to share fleets, it established partnerships, in the vicinities of its
stores, and developed backhaul projects in partnership with its suppliers.

Além dessas iniciativas-chave, todas as unidades do Grupo implementam ações para reduzir as emissões
de GEE indiretas, geradas pelo consumo de insumos (sacolas plásticas, papel etc.) e também por
mercadorias oriundas de cadeias críticas. Hoje, o Carrefour não consegue mensurar o impacto de produtos
oriundos de áreas de desmatamento no seu balanço líquido de emissões, mas está cada vez mais proativo
na luta contra o desmatamento. Em 2010, o presidente mundial do Grupo se comprometeu a atingir uma
meta de “desmatamento zero” até 2015. Essa questão é uma prioridade estratégica do Carrefour Brasil, que
se comprometeu, nos Pactos Conexões Sustentáveis, a não comprar soja, carne e madeira provenientes
de fontes que contribuem para a destruição da floresta amazônica. Atuar junto à cadeia de suprimentos é
hoje o grande desafio na luta contra as mudanças climáticas. Como primeiro passo, o Grupo já aderiu ao
programa Supply Chain Leadership Collaboration, do Carbone Disclosure Project, mas acredita que a luta
contra as mudanças climáticas exige parcerias, estabelecidas no âmbito de iniciativas multistakeholders,
com outros atores do setor, a indústria e a sociedade civil.

In addition to these key initiatives, all the units of the Group implemented
measures to reduce indirect GHG emissions, generated by the consumption of
supplies (plastic bags, paper, etc.) and goods from critical chains. Currently,
Carrefour is not able to quantify the impact of products from deforestation
areas in its net emission balance. However, the Group has raised proactivity
to fight deforestation. In 2010, the Group’s CEO committed to reach a “zero
deforestation” goal, up to 2015. This issue is deemed as a strategic priority by
Carrefour Brasil, which undertook, in the Sustainable Connections Agreements,
not to purchase soy, meat, and wood from sources that do contribute to the
destruction of the Amazon Forest. Acting at the supply chain, currently, is a major challenge in the fight against climate changes. As first approach, the Group
joined the Supply Chain Leadership Collaboration, of the Carbone Disclosure
Project. Nonetheless, the Group believes that the fight against climate changes
demand partnerships, established at the level of multistakeholders, with other
players of the sector, the industry and the civilian society.

3%
1%

Grupo Carrefour: emissões de GEE por fonte

/ Carrefour Group: GGE emissions per source

46%

média global em toneladas equivalente CO2
/ global average in CO2 equivalent ton

Eletricidade / Electricity
Logística / Logistics
Fluídos refrigeração / Cooling fluids
Gás / Gas
Óleo diesel / Diesel oil

41%

9%
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Grupo Pão de Açúcar
O respeito ao meio ambiente faz parte da Gestão Estratégica do Grupo Pão de Açúcar, que segue todas as
normas ambientais reguladoras do setor e busca constantemente maneiras de aprimorar seus processos.
Além de investir na ecoeficiência de seus empreendimentos e atividades diárias, o Grupo procura melhorar
suas metodologias e ferramentas de análise de indicadores de desempenho ambiental. O consumo de energia é um indicador regularmente acompanhado pela companhia, que analisa os dados por fonte (renováveis
e não renováveis), desenvolvendo uma série de iniciativas voltadas à redução do consumo de energia em
suas lojas, Centros de Distribuição e sedes administrativas, tais como:
• Troca de casa de máquinas, reforma de instalações de refrigeração e substituição dos sistemas
de iluminação da área de venda das lojas.
• Funcionamento de gerador em horário de pico nos Centros de Distribuição de São Paulo e Recife,
com uma redução mensal de aproximadamente R$ 100 mil por mês nas contas de energia elétrica.
• Instalação de telhas translúcidas no Centro de Distribuição de Não Alimentos, resultando em uma
economia mensal de aproximadamente 10% do valor total da conta de energia elétrica.
• Inclusão de seis lojas no mercado livre de energia 100% renovável (biomassa), resultando em
uma redução das emissões de gás carbônico em 40 mil toneladas/ano – o equivalente ao
reflorestamento de 264 mil árvores.
Outro indicador de grande relevância é o consumo de água nas lojas e Centros de Distribuição. O sistema
de monitoramento de consumo diário nas lojas facilita a prevenção e a eficiência na detecção e contenção
de vazamentos, quando necessário. No Centro de Distribuição de Osasco (SP), por exemplo, 70% da água
de degelo, no ano passado, foi tratada e reutilizada, o que significou um consumo de 30 mil litros de água
reciclada. O descarte da água também faz parte das preocupações da companhia, que a cada ano procura
aperfeiçoar as formas de descarte.
Emissões
O Grupo também mantêm outras séries de iniciativas voltadas à mitigação de suas emissões, com o
incremento da periodicidade da manutenção preventiva das instalações frigoríficas de 60 dias para 30 dias;
aumento de horas despendidas em tarefas de manutenção preventiva; e aprimoramento de suas instalações
frigoríficas, reduzindo a utilização de gás refrigerado – método já aplicado em lojas verdes e que será
expandido para as demais.

Pão de Açúcar Group
Respecting the environment is part of the Strategic Management of the Pão
de Açúcar Group, which complies with all regulating environmental standards
of the sector, and is committed to the ongoing search for alternative means
to improve its processes. In addition to investments in the ecoefficiency of its
enterprises and of its daily activities, the Group improves its methodologies
and tools for the analysis of environmental indicators. Power consumption is
an indicator regularly monitored, which analyses data per source (renewable
and non-renewable), developing several initiatives geared towards the reduction
of power consumption in its stores, distribution centers and administrative
headquarters, such as:
•

•

•

•

Replacement of the engine room, remodeling the cooling facilities, and replacement of the lighting systems in the sales areas
of its stores.
Operation of the generator at busy hours at the Distribution
Centers of São Paulo and Recife, with a monthly reduction of
approximately R$ 100 thou per month in electric power bills.
Installation of transparent roof tiles in the Non-food Distribution
Centers, allowing monthly savings of approximately 10% of the
total electric power bills.
Inclusion of six stores in the 100% free renewable-power market
(biomass), allowing a reduction in carbon gas emission of 40
thousands ton/year – the equivalent to reforestation of 264
thousand trees.

Another major indicator is water consumption in the stores and in the Distribution Centers. The monitoring system for daily consumption eases prevention,
rendering the detection and contention of leakages more efficient, when
applicable. For instance, last year, at the Osasco Distribution Center (SP),
70% of the defrosting water was treated and reused, allowing consumption of
30 thousand liters of recycled water. Water disposal is one of the Company’s
concerns, and, every year, it improves its disposal means.
Emissions
The Group also takes other initiatives directed to mitigate emissions, and has
reduced the periodicity of preventive maintenance in the cooling facilities, from
60 to 30 days; increased the number of hours spent in preventive maintenance;
and improved its refrigeration facilities, reducing the use of refrigerated gas – a
method already applied to the green stores, and which will be extended to the
remaining stores.

Desde o ano passado, a companhia participa do Índice Carbono Eficiente (ICO²) lançado pela BM&FBovespa,
apresentando seu inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE):
Since last year, the company has participated in the Efficient Carbon Index (ICO²) released by
BM&FBovespa, resenting its Greenhouse Gas (GHG) inventory:

Escopo 1 / Scope 1
Emissões diretas (CO2 e tons) / Direct emissions (CO2 e tons)

41,018.23

Escopo 2 / Scope 2
Emissões de energia elétrica (CO2 e tons) / Electric power emission (CO2 e tons)

35.456,00

www.grupopaodeacucar.com.br
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Natura

www.natura.net

Sabemos que apenas cortes significativos no volume de carbono lançado na atmosfera serão realmente
capazes de conter as mudanças climáticas. Nossa ação afirmativa em relação a esse tema foi a criação,
em 2007, do Programa Carbono Neutro.
O programa está dividido nos pilares inventário, redução e compensação, tendo como desafio atuar em toda
a cadeia, da produção de matéria-prima à destinação do pós-consumo. Por isso, sempre buscamos alternativas de melhoria da nossa eficiência para garantir o sucesso do negócio, evitando que nossas emissões
cresçam proporcionalmente a nossas operações.
Desde 2007, nosso inventário é calculado com escopo ampliado (1, 2 e 3) e tem certificação de terceira
parte independente. Nesse mesmo ano, definimos uma meta de redução relativa de 33% por massa de
produto faturado para 2011. O esforço para alcançar essa meta resultou na criação em 2010 da campanha
Menos Carbono, Mais Produtividade, com o objetivo de potencializar nossas ações de redução. Sob a
direção de uma área de negócios, que adicionou também a busca por redução de custos e aproximou
ainda mais o tema carbono dos principais gestores de negócio, foram definidas cinco frentes de atuação:
engajamento dos colaboradores, educação e capacitação, identificação de projetos, melhoria nos processos
e conexão com o negócio. Nos três últimos pilares, avançamos significativamente na incorporação do
impacto de carbono na tomada de decisão dos negócios, com a criação de políticas para a priorização de
materiais e novas ferramentas de medição. Disponibilizamos uma ferramenta capaz de estimar a emissão
de gases em cada processo, possibilitando ao gestor conhecer melhor o impacto da sua atividade no
inventário da companhia, tomando decisões mais conscientes. Para o desenvolvimento de novos produtos,
criamos uma ferramenta que estima as emissões de produtos e materiais de embalagem desde a sua
concepção. A partir de dados específicos, ela projeta a futura emissão e ainda faz comparativos com itens
da mesma categoria e unidade de negócios.
O programa contempla ainda educação e engajamento, buscando disseminar o conhecimento sobre as
mudanças climáticas aos colaboradores de diversos níveis e processos da Natura. Mesmo com os esforços
descritos e alcançando uma redução de 7,3% em 2010 ante uma meta projetada de 4,4%, o que resultou
na redução total de 21% entre 2007 e 2010, percebemos no final de 2010 que não seria possível atingir a
redução relativa de 33% dentro do prazo estabelecido. Tal fato se deve especialmente à complexidade das
ações necessárias para a execução da redução planejada, que envolvem uma profunda transformação na
forma de fazer negócios. Com o resultado da campanha Menos Carbono, Mais Produtividade, conseguimos
construir uma carteira de projetos de redução que nos permitirá atingir essa meta em 2013.

Natura
(Natura) We acknowledge that only significant cuts in the volume of carbon released into the atmosphere will contain climate changes. Our proactive measure
in this issue was the creation, in 2007, of the Natura Carbon Neutral Program.
The program was created to promote an ongoing and significant reduction
of our Greenhouse Gas (GHG) emissions and limit the impact we cause.
The program is based on inventory, reduction, and offsetting, and its major
challenge is to act throughout the business chain, from raw material production
to supply, for post-consumption. Therefore, we seek alternatives to improve our
efficiency and to warrant the success of our business, while preventing our
carbon gas emissions from growing proportionally with the expansion of our
business operations.
Since 2007, our inventory is based on a broader scope (1, 2, and 3) and is certified by an independent audit. In that year, we defined a reduction goal of 33%
per kilo of billed product for 2011. Considering this backdrop, we decided to
step up our reduction efforts in 2010, creating an internal campaign to reduce
carbon and costs. This campaign was named “Less Carbon More Productivity”.
This initiative was a structured effort to mobilize everyone at Natura in the
quest to reduce emissions, with the additional development of being allied to a
cost reduction program. As a result, the economic and environmental pillars of
the company’s triple bottom line were integrated into a single initiative, bringing
the carbon issue even closer to the principles of business management. To
structure the campaign, we defined five action fronts: staff engagement,
education and training, identification of projects, improvements to processes
and connecting with the business. We achieved significant progress in the
incorporation of the impact of carbon on the business decisions, creating new
tools and policies within the innovation process that prevents the development
of higher-impact products. We made available a tool capable of estimating
gas emission in each process, allowing managers to better understand the
impact of their activity and make more informed decisions. Development of new
products has a tool that estimates the emissions of packages products and materials, from their conception. Based on specific data, it forecasts the emission
and compares it to items in the same category and business unit.

The program includes, additionally, education and commitment, seeking to disseminate knowledge on climate changes among the employees at several levels
and processes of Natura. Even with the foregoing efforts, and upon a 7.3%
As emissões que não podem ser evitadas são compensadas por meio de projetos com foco na recuperareduction in 2010, if compared to a goal of 4.4%, and a total reduction of 21.2
ção florestal de áreas degradadas ou de troca de combustíveis fósseis por energia renovável e eficiência
% between 2007 and 2010, by the end of 2010 we realized that we could
energética, selecionados por meio de um edital público bianual disponível para todo o Brasil.
not reach the 33.0% reduction in 2011. This fact results from the complexity
of the actions necessary to perform the forecasted reduction, which involve a
deep change in our business format. With the results of “Less
Saiba mais sobre o Programa Carbono Neutro em
Carbon, More Productivity campaign, we built a portfolio of
www.natura.net/carbononeutro.
projects to reduce emissions, which will allow us to reach this
Emissões Relativas de Carbono
goal by 2013.
/ Relative Carbon Emissions

(kg CO2e/kg de produto)

The unavoidable emissions will be offset by projects
focused on the recovery of forests in the degraded areas, or
by the replacement of fossil fuel (by renewable energy) and
power efficiency
Know more about the Natura Neutral Carbon Program at
www. natura.net/carbononeutro.
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Odebrecht
Em 2010, a Odebrecht ampliou o compromisso assumido na Carta Aberta ao Brasil e decidiu contabilizar suas
emissões em todos os países onde tem operações de engenharia e construção (E&C). Foram inventariados 117
projetos e 21 escritórios, em 14 países de três continentes. Com isso, o compromisso do inventário é de todo o
negócio de engenharia da Odebrecht.
O inventário permitiu conhecer o perfil das emissões, revelando a predominância de emissões indiretas devidas
ao uso de insumos de elevado teor de carbono, como aço e cimento, e às emissões associadas a fornecedores.
Essas emissões indiretas responderam por mais de 60% das emissões contabilizadas, resultado que levou a
Odebrecht a priorizar ações de gestão tanto das emissões sob sua responsabilidade direta quanto daquelas
originadas na sua cadeia de fornecedores.
Por outro lado, o inventário foi o ponto de partida de um programa mais amplo no tema de mudanças climáticas. Sendo a descentralização um dos pilares da cultura Odebrecht, o desafio esteve em conscientizar e engajar
as equipes no campo, situando o tema no contexto da sustentabilidade e em sua convergência com os valores
da tecnologia empresarial Odebrecht. Focar em pessoas foi essencial para o sucesso da iniciativa, somente
viabilizada pelo compromisso e empenho de mais de 450 integrantes diretamente envolvidos em um processo
interativo e participativo.
A empresa obteve, também, informação sobre aspectos da gestão de emissões na engenharia e construção,
até então pouco explorados. Por exemplo, a definição de indicadores de emissões específicas que tenham
significado físico adequado para o estabelecimento de padrões de referência e o acompanhamento de metas de
redução na E&C apresenta maior complexidade pela heterogeneidade das atividades do setor. A Odebrecht tem
trabalhado com outras empresas, fornecedores, clientes e com entidades governamentais, empresariais e da
sociedade civil para definir critérios, abordagens e métricas consistentes para elaboração e acompanhamento
de inventários no Brasil.

700.000
600.000

Escopo 3 / Scope 3
Escopo 2 / Scope 2
Escopo 1 / Scope 1

500.000

In 2010, Odebrecht widened the commitment made in the Open Letter to
Brazil on Climate Change and decided to account for its emissions in all the
countries in which it had engineering and construction (E&C) operations.
Emissions inventories were performed on 117 projects and in 21 offices in
14 countries and three continents. This is thus a commitment of the entire
engineering business at Odebrecht.
The inventory provided information about the company’s profile of emissions,
disclosing the predominance of indirect emissions related to the use of inputs
with high carbon content, such as steel and cement, and the emissions
associated with activities carried out by service providers. These indirect emissions are responsible for over 60% of the accounted emissions. As a result,
Odebrecht is prioritizing management actions both for the emissions under its
direct responsibility and for those that arise from its supply chain.
The inventory was also the starting point of a wider program regarding climate
change. As decentralization is one of the pillars of Odebrecht culture, the challenge was to build awareness and engage teams in the field, by addressing the
matter within the context of sustainability and its convergence with the values
of Odebrecht Entrepreneurial Technology. Focusing on people was essential
to the success of the initiative, which was only achieved by the commitment
and support of over 450 staff who were directly involved in an interactive and
participative process.
The company also obtained detailed information about aspects of GHG
emissions management in the engineering and construction sector, which had
hitherto been rather unexplored. Definition of intensity-based emission indicators
to establish adequate benchmarks and standards, for example, is more complex
due to the large diversity of E&C activities. Odebrecht has been working with
other companies, suppliers, clients and with governmental agencies and society
at large to define consistent criteria and approaches for the development of
inventories in Brazil.
The mobilization and the knowledge provided by the inventory served as a
platform to shift focus in 2011 to the improvement of the efficiency in the
processes and in the controls in order to reduce emissions. Over 30% of the
projects, particularly those with more significant emissions voluntarily started
taking measures to improve emissions management in parallel with the
preparation of the 2011 inventory. Cases such as this reinforce the motivation
and the commitment of Odebrecht to contribute to a cleaner and more sustainable economy aimed at the development and improvement of life quality in the
countries and regions in which it operates.
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A mobilização e o conhecimento proporcionados pelo inventário serviram de base para atuação em 2011
com foco na melhoria da eficiência nos processos e nos controles para reduzir emissões. Mais de 30%
dos projetos, com ênfase para aqueles com emissões mais significativas, iniciaram voluntariamente a
formulação de programas de melhoria da gestão de emissões em paralelo com o processo de elaboração
do inventário 2011. Casos como esse reforçam a motivação e o compromisso da Odebrecht de contribuir
para uma economia mais limpa e sustentável, em prol do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de
vida nos países e regiões em que atua.

Odebrecht

www.odebrecht.com

61.004
3,5%

Combustíveis e Lubrificantes
Fuels and Lubricants
53.074
3,1%

Aço
Steel
37.570
2,2%
29.118
1,7%

Cimento
Cement

Transporte de Cargas
Cargo Transportation

Desmatamento
Deforestation

Viagens Aéreas
506.867
29,2%

Air Travel
526.360
30,4%

Outras Atividades
Other Activities

Resíduos Sólidos
Solid Waste
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Polimix Concreto

www.polimix.com.br

A Polimix Concreto é hoje uma das maiores empresas prestadoras de serviços de concretagem do Brasil.
São mais de 160 plantas no Brasil, além de outras dez na Argentina e na Colômbia, com capacidade para
fornecer mais de 7 milhões de metros cúbicos de concreto por ano. Com 3.300 integrantes, 1.950 equipamentos e um avançado laboratório tecnológico, a Polimix Concreto fornece todos os tipos de concreto para
pequenas, médias e grandes obras, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento econômico, social
e ambiental das comunidades em que atua.
As ações sociais e ambientais são planejadas pela área de Responsabilidade Socioambiental, que também
orienta no estabelecimento das metas anuais.
Acreditando que a melhoria da relação com o meio ambiente vem do conhecimento, desde 2009 a Polimix
Concreto realiza anualmente seu inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). O inventário permite obter um conhecimento aprofundado dos processos que resultam em emissões, apontando referências
para melhorias.
Uma das metas ambientais estabelecidas no planejamento estratégico é a renovação da frota
através da aquisição de equipamentos novos, com motores eletrônicos modernos e com menor
consumo de óleo diesel. Está prevista a renovação anual de 15% dos equipamentos. A empresa
aperfeiçoa regularmente seus procedimentos operacionais e de manutenção dos equipamentos,
com ações que minimizam a emissão de gases poluentes. São realizados treinamentos anuais
com a participação de 3.300 integrantes, sempre acompanhados de seus líderes, que analisam os
controles internos dos equipamentos, verificando se os operadores estão cumprindo os procedimentos. Nesses controles encontram-se diversos índices, dentre eles o consumo de diesel. Caso o
equipamento apresente consumo elevado, as causas são avaliadas e solucionadas. Os operadores
que atingem os índices pactuados recebem participação nos resultados, semestralmente.
Periodicamente são desenvolvidas campanhas junto aos integrantes, por meio de capacitações, metas
estabelecidas e publicações internas, sobre diversos temas ambientais, como o perigo das queimadas,
a utilização de etanol em veículos e a redução de consumo de energia. Todas as ações visam formar
multiplicadores que levem esses temas para além das fronteiras da organização.
Dentro da meta de cultivo de áreas verdes, destacam-se dois projetos: o Projeto Cerca Viva, que em 2011
totalizará mais de 150 mil mudas plantadas, e o Projeto Viveiro que produzirá 50 mil mudas anualmente
entre espécies frutíferas, ornamentais e vegetação nativa de Mata Atlântica.
A Organização Polimix também tem investido na área de energia renovável, com usinas de etanol e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). A produção prevista de etanol para 2011 é de 286 milhões de litros, e a
geração de energia de 42 MW/hora, com planos de expansão para os próximos anos.

Polimix Concrete
Polimix Concrete is, today, one of the largest concrete services providers in Brazil.
There are more than 160 facilities in Brazil, besides other ten in Argentina and in
Colombia, with a capacity to supply more than 7 million cubic meters per annum.
With 3.300 employees, 1.950 equipment unities and a state-of-the-art technologic
laboratory, Polimix Concreto supplies all types of concrete to small, medium and
large works, always seeking to contribute to the economic, social and environmental development in the communities where it operates.
Social and environmental actions are the responsibility of its Social-Environmental
Responsibility area whereby the actions are planned and executed and goals are
established for the next years. Polimix believes that the interaction with environment can be improved through knowledge, and thus made its first inventory of
Greenhouse Gas (GHG) emissions based in 2009.
The inventory gives a thorough understanding of the processes that result in
emissions, pointing out references for improvement. One of the environmental
goals established in the strategic planning is the renewal of the fleet, through the
acquisition of new equipment, with modern electronic engines that consume fewer
diesel, and an annual renewal of 15% of the machines is forecasted.
The company also regularly improves its operational and equipment maintenance
procedures, with actions minimizing the emission of pollutant gases. Annual
trainings are held with the participation of about 3.300 employees, always together
with their leaders that participate in periodical trainings and analyze, on a daily
basis, the internal controls in each piece of equipment, verifying whether the
operators are fulfilling the procedures. There are several indexes in those controls,
including the consumption of diesel. If the equipment has a high consumption, the
causes are analyzed for implementing corrective actions. The operators achieving
the agreed rates receive profit shares semi-annually.
Periodically, the Company develops campaigns with their employees, by qualification, established goals, and internal publications, on several environmental matters,
such as the risks of ground clearance by fires, the use of ethanol in vehicles, and
the reduction of power consumption. All actions are aimed to train multipliers that
take these issues beyond the borders of the organization.
The Company’s goal of green areas includes two projects: Project Cerca Viva,
which by the end of 2011 will have planted more than 150 thousand seedlings,
and the Project Viveiro that will produce 50 thousand seedlings, annually, among
fruit trees, ornamental plants, and native Mata Atlântica vegetation.
The Polimix Organization also invests in the area of renewable power, with ethanol
plants and Small Hydroelectric Plants (PCH, in Portuguese). The forecasted
production of ethanol for 2011 is of 286 million liters, and power generation of 42
MW/hour, with plans for expansions within the next few years.
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Em 2010 a emissão por metro cúbico
produzido caiu 25%
in 2010 the emission per cubic meter fell 25%
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Samarco Mineração
A Samarco Mineração está muito satisfeita em apresentar suas ações na temática de mudanças climáticas
neste compêndio. Trata-se de um tema central na empresa no que toca à sua atuação de maneira responsável, e têm sido tratado como tal.
Muitos trabalhos foram desenvolvidos no último ano, valendo destacar o registro do projeto MDL de substituição
da matriz energética nas unidades de pelotização no estado do ES. Ao substituir o óleo combustível pelo gás
natural, obtivemos reduções significativas, de aproximadamente 94 para 83 KgCO2eq por tonelada produzida
em cinco meses de monitoramento após o projeto, sendo tais reduções verificadas por parte externa e publicadas no inventário anual de GEE. Espera-se que as reduções anuais sejam da ordem de 158.000 tCO2eq.
Além desse projeto, há dois outros sendo tratados no momento, com previsão de registro antes do
encerramento do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. O primeiro consiste também
na substituição da matriz energética de uma usina de pelotização, que está sendo implantada em virtude
de um grande projeto de expansão da Samarco, tornando a usina mais eficiente desde sua concepção.
O segundo refere-se a um projeto pioneiro de substituição de caminhões fora de estrada por correias
transportadoras para realizar o transporte de material na área de lavra. Os caminhões utilizam óleo diesel
como combustível, já as correias transportadoras são movimentadas por energia elétrica. Dessa maneira, as
emissões de GEE por tonelada de material transportado serão reduzidas.
Nossa atuação com relação à compensação das emissões é hoje um dos projetos de maior expectativa na
Samarco. Trata-se do projeto Carboneutralização do P4P. O P4P é o mais importante projeto de expansão
pelo qual a Samarco está passando. Com um orçamento de 3 bilhões de dólares, iniciado em junho de
2011 e com duração de 33 meses, compreende a instalação de uma nova usina de beneficiamento de
minério, em MG, uma nova usina de pelotização no ES, e um novo mineroduto de aproximadamente 400
quilômetros ligando essas duas instalações. De maneira totalmente voluntária, a Samarco irá compensar
100% das emissões decorrentes da instalação dessa obra, através de projetos de reflorestamento e
fomento a projetos de redução de emissões. Serão destinados 1,7 milhão de reais a esses projetos, e ao
final do período de instalação da obra a emissão líquida do P4P será igual a zero. Este será o maior projeto
de mineração, em nível mundial, cuja instalação é totalmente carbono neutro.

A Samarco Mineração espera continuar, nos anos
vindouros, a atuar na vanguarda deste tema, tão vital à
garantia do desenvolvimento sustentável, superando-se
cada vez mais em direção ao caminho da economia
de baixo carbono.

Kg CO2e/Tonelada Produzida
Kg CO2eq/Produced Ton

As atuações com relação à gestão dos GEE emitidos na rotina da organização também avançaram.
Concluiu-se em junho de 2011 o trabalho de definição da pegada de carbono de todo o processo de
lavra, beneficiamento e transporte por mineroduto. Será lançado ainda em 2011 um intensivo trabalho
para mapeamento e contabilização das emissões das
empresas contratadas e principais fornecedores da
100
Samarco. Trata-se de um projeto com escopo bem
96
definido, que terá duração de dois anos, quando as
empresas contratadas estarão não só capacitadas a
95
93
fornecer suas emissões diretas, como também em
identificar oportunidades de redução, diminuindo a
90
pegada ambiental da Samarco.
85

Samarco Mineração
Samarco Mineração is pleased to announce its actions for Climate Change in
this Forum. This is a central theme for the Company in regard to responsible
action and it is handled accordingly.
Within this last year, we have developed several projects, with highlight for the
registration of a MDL Project, aimed at replacing the energy matrix in the pelletizing unities in the State of Espírito Santo. Upon replacing fuel oil by natural
gas, we achieved material reductions of approximately from 94 to 83 KgCO2eq
per ton produced in five months of monitoring, after the project. These reductions were identified by third parties and published in the GHG annual inventory
report. We expect annual reductions of 158,000 tCO2eq.
In addition to this project, currently, there are two other ongoing projects, to
be registered before the closing of the first commitment period of the Kyoto
Protocol. The first relates to the replacement of the energy matrix in one
pelletizing unit, which results from a large expansion project of Samarco, and
which will render the plant more efficiency since its conception. The second is
a pioneer project to replace off-road trucks by conveyors belts to transport the
material in the mining area. The trucks use diesel as fuel, and the conveyors
are electrically powered. Therefore, we will reduce GHG emissions per ton of
transported material.
Our actions in regard to offsetting emissions are one of the major projects at
Samarco. This is the P4P Carbon-neutralization Project. The P4P. is a major
expansion project to Samarco. Budgeted at 3 billion of US dollars, it started
in June 2011, to last 33 months, including the installation of a new plant of
ore processing, in the State of Minas Gerais, and a new pelletizing plant in
the State of Espírito Santo, in addition to a new ore pipeline of, approximately,
400 km, linking these two facilities. Voluntarily, Samarco will offset 100% of
the emissions arising out of the installation of these facilities, by reforestation
projects and promotion of emission reduction projects. We will allocate 1.7 million of reais to these projects and by the end of the works construction, the net
P4P emission will be equal to zero. This is the most important mining project
worldwide, whose installation is carbon neutral.
Samarco’s actions in relation to the GHG emitted during its routine activities,
also, improved. In June 2011, we concluded the definition of the carbon
footprint for all the mining, the processing and the transportation via ore
pipelines. We will release, still in 2011,
an intense mapping and accounting of
the emissions of contracted companies
94
and of the main suppliers of Samarco.
This is a project with a well-defined
scope, for a two-year term, when the
contracted companies will be qualified
to provide their direct emissions,
also, and to identify the reduction op83
portunities, reducing the environmental
footprint of Samarco.
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Samarco Mineração, in the next few
years, expects to continue to lead
this theme, which is vital to warrant
sustainable development, and it will
excel in its path towards the low
carbon economy.

www.samarco.com
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Suzano Papel e Celulose
A Suzano é uma empresa de base florestal, com 87 anos de atuação nos segmentos de celulose de
mercado e papel. É a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e está entre as dez
maiores de celulose de mercado, além de líder no mercado de papel no Brasil e na América Latina. Em
2010, com a definição de um novo posicionamento estratégico, sua atuação ganhou duas novas frentes:
energia renovável e biotecnologia.
Por tratar-se de uma empresa de base florestal, a sustentabilidade está inserida na estratégia da Suzano.
Entre os diversos trabalhos voltados à sustentabilidade, acredita na importância do tema mudanças climáticas. Portanto, tem desenvolvido projetos que direcionem seus negócios a uma economia de baixo carbono.
A empresa já trabalha com o tema desde 2007, quando realizou os inventários corporativos de GEE olhando
de forma retroativa desde 2003. A partir da expertise adquirida com os inventários, a Suzano resolveu dar
mais um passo e, recentemente, divulgou seu projeto da pegada de carbono, iniciado em 2009, que compreende o cálculo das emissões de GEE associadas ao ciclo de vida dos produtos. Para os produtos B2B,
o escopo de cálculo inclui desde a etapa de produção de matérias-primas até a distribuição do produto
(portão do cliente). Já para os produtos B2C, o cálculo é considerado do “berço ao túmulo”, ou seja, todas
as atividades até a disposição final.
Esse trabalho levou a Suzano a ser a primeira empresa do setor de celulose e papel no mundo e a primeira
da América Latina entre todos os setores a quantificar as pegadas de carbono de seus produtos baseada
na metodologia PAS 2050 (única disponível hoje para este fim), ganhando o selo Carbon Reduction Label.
O selo Carbon Reduction Label, conferido pela instituição Carbon Trust, validadora e certificadora do
processo, impõe à Suzano o compromisso de redução das pegadas de carbono de seus produtos. A cada
dois anos elas serão recalculadas e deverão apresentar uma redução para a manutenção do selo. Para isso,
a empresa já tem em curso um processo de análise de oportunidades de redução de emissões de GEE em
seus processos florestais e industriais, e mais recentemente tem inserido essa questão como um indicador
para a aprovação de projetos de investimento.
Por esse motivo, a Suzano passou a engajar seus fornecedores no assunto, aderindo pela primeira vez este
ano ao CDP Supply Chain. O compromisso de redução de GEE é um dos principais desafios relacionados
à sustentabilidade das atividades da empresa, estando diretamente conectado com o compromisso em
oferecer produtos de excelência aos seus clientes e consumidores.

www.suzano.com.br

Suzano Pulp and Paper
Suzano is a forestry-based company, acting for the past 87 years in the segment of cellulose and in the paper market.
It is the second largest eucalyptus cellulose manufacturer in the world, and
ranks among the ten larger cellulose companies in the market and one of the
10 largest producers of market pulp in the world, in addition to being a leader
in the Brazilian and Latin America paper market. In 2010, upon the definition of
a new strategic position, its actions were added by two new fronts: renewable
power and biotechnology.
Because it is a forestry-based Company, sustainability is included in Suzano’s strategy. Among the several projects directed towards sustainability,
the Company also believes in the importance of the climate change issue.
Therefore, it has developed projects that guide its businesses towards a low
carbon economy.
The Company has been addressing this theme since 2007, when it elaborated
corporate GHG inventories, retroactively to 2003. From the expertise acquired
with the inventories, Suzano decided to take one-step further and released,
recently, its carbon footprint project, which started in 2009, and includes the
calculation of GHG emissions associated to the life cycle of its products. For
B2B products, the calculation scope includes from the production stage of raw
materials to the final disposal of the products.
This project led Suzano to become the first Company in the paper and cellulose
sector worldwide and the first company of all sectors in Latin America to
quantify the carbon footprint in its products, based on the PAS 2050 methodology (the only methodology currently available for this type of calculation), and it
received, as a result, the Carbon Reduction Label.
The Carbon Reduction Label, conferred by the Carbon Trust, which is an
institution that validates and accredits the process, imposes to Suzano the
commitment to reduce the carbon footprint in its products. The Company will
recalculate them, every two years, and they ought to present reduction, so it
can maintain the label. Therefore, the Company has put in motion a project to
identify the opportunities to reduce GHG emission in its forestry and industrial
processes, and, recently, included this matter as an indicator for the approval of
investment projects.
Suzano, then, started to commit its suppliers to reductions, adopting, this year,
for the first time, the CDP Supply Chain. The commitment to reduce GHG is one
of the main challenges related to the sustainability of the company’s activities,
and it is linked directly, with the company’s commitment to offer products of
excellence to its customers and consumers.
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VALE
A Vale segue os compromissos assumidos na Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas e busca
aprimorar cada vez mais a plataforma de divulgação de suas atividades para as partes interessadas.
No dia a dia de suas atividades, a Vale atua de acordo com as Diretrizes Corporativas sobre Mudanças
Climáticas e Carbono, instituídas em 2008. O objetivo é tornar a empresa uma referência na atuação para
mitigação das mudanças do clima.

VALE

Desde 2005, a Vale calcula seu inventário de emissões de gases do efeito estufa (GEE). Tal iniciativa lhe
permitiu conhecer o seu perfil de emissões, e, a partir de então, desenvolver estratégias e planos para
seguir o modelo de desenvolvimento baseado em uma economia de baixo carbono. Alguns exemplos
dessas ações: investimentos na proteção de florestas e outros ecossistemas; pesquisa, desenvolvimento de
tecnologias; melhoria da eficiência energética e intensificação do uso de fontes renováveis de energia. Além
disso, a empresa apoia a mobilização conjunta de organizações setoriais, governo e empresas na busca de
soluções para as mudanças climáticas.
A Vale divulga anualmente informações sobre suas emissões de GEE no Relatório de Sustentabilidade
e também por meio de outras iniciativas, como a do Carbon Disclosure Project (CDP) e do Programa
Brasileiro do GHG Protocol, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Instituto de
Recursos Mundiais (WRI) e o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).
A empresa foi a única mineradora reconhecida com o selo de ouro pelo programa, por ter seu inventário de
emissões de GEE completo e verificado.
A Vale está revisando a metodologia de desenvolvimento de projetos de capital para incluir, no processo
de definição da engenharia dos projetos, a busca por alternativas para redução de emissões de GEE. Os impactos relativos às emissões e sequestro de carbono desses projetos de capital estão sendo contemplados
durante o ciclo anual de planejamento estratégico corporativo.
Um portfólio de iniciativas com potencial de redução de GEE, englobando praticamente todos os negócios
da Vale, foi identificado em 2010, permitindo a implantação de medidas específicas voltadas à redução das
emissões, como a empresa Vale Florestar S.A., a Vale Soluções em Energia (VSE), a Vale Energia Limpa
S.A. e o consórcio com a Biopalma da Amazônia S.A.
Na cadeia de suprimentos, a Vale trabalha fomentando a redução de emissões de seus fornecedores
e clientes. Em 2011, a empresa aderiu ao CDP Supply Chain, uma iniciativa que permitirá engajar os
fornecedores no tema mudanças climáticas e melhorar as emissões de Escopo 3. A empresa oferecerá
treinamentos sobre inventário de GEE aos seus principais fornecedores a fim de incentivá-los a desenvolver
seu inventário. Além disso, está em andamento um projeto-piloto de análise do ciclo de vida de um produto
da Vale, que contempla o cálculo da sua pegada de carbono, ou seja, suas emissões desde a produção dos
insumos utilizados até a entrega e consumo do cliente final.

Vale works conscientiously to meet the commitments it made in the Open
Letter to Brazil on Climate Change and continually looks for better ways to
communicate its activities to its stakeholders.
In the performance of its routine activities, Vale acts according to its Corporate
Guidelines on Climate Change and Carbon, created in 2008.
The company has been calculating its greenhouse gas (GHG) emissions inventory since 2005. This initiative allowed Vale to understand its emissions profile,
and then develop strategies and plans to follow a development model based on
a lowcarbon economy. Some examples of these actions are: investment in the
protection of forests and other ecosystems; research; technology development;
improved energy efficiency; and an increased use of renewable energy. In addition, Vale supports the mobilization of industry organizations, businesses and
government to work together in the search for solutions to climate change.
Vale publishes information on its GHG emissions in its Sustainability Report as well
as through other initiatives such as the Carbon Disclosure Project (CDP) and the
Brazilian GHG Protocol Program3, coordinated by the Getulio Vargas Foundation
(FGV) in partnership with the World Resources Institute (WRI) and the World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Vale was the only mining
company awarded a gold standard by the program, due to the fact that its GHG
emissions inventory was complete and verified by a third party.
Vale is revising its methodology for capital project development to include the
use of alternatives to reduce GHG emissions in projects’ engineering design
phase. The impacts of GHG emissions and carbon capture of capital projects
are assessed during the annual corporate strategic planning cycle.
A portfolio of initiatives with the potential to reduce GHG emissions in virtually
all of Vale’s businesses was identified in 2010, allowing the implantation of
specific measures to reduce these emissions at companies such as Vale
Florestar S.A., Vale Soluções em Energia (VSE), Vale Energia Limpa S.A. and the
consortium with Biopalma da Amazônia S.A.
In its supply chain, Vale acts motivating the emissions reduction at its suppliers
and clients levels. In 2011, the company joined the CDP Supply Chain, an initiative
that will allow suppliers to engage in the theme of climate change and improve
Vale’s scope 3 emissions. The company will offer training on GHG inventory to its
main suppliers to motivate them to develop their own inventories. In addition, a
pilot project was started to analyze the lifecycle of one of Vale’s products by calculating its carbon footprint, in other words, its total emissions, from the production
of raw materials up to delivery and consumption by the final customer.

Emissões Totais de GEE da Vale (Escopos 1 e 2)
Vale’s total GHG Emissions (Scopes 1 and 2)

20,0
16,8
12,9

1,3
Milhões de toneladas
de CO2 equivalente
Million metric tons of CO2 equivalent

Escopo 1 / Scope 1
Escopo 2 / Scope 2

0,8
18,7
15,5
12,1
2008

www.vale.com

1,3

2009

2010

Os resultados referem-se ao ano calendário de 01 de
Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010.
The results refer to the calendar year 2010: January 1 to December 31.
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Votorantim

www.votorantim.com

Com um portfólio diversificado de negócios voltado para setores de base da economia, a Votorantim
Industrial (VID) adota em seu posicionamento o compromisso e a responsabilidade com o meio ambiente,
investindo continuamente em pesquisas, estudos, inovação e na aplicação de novas tecnologias.
No que se refere às mudanças climáticas, a VID tem direcionado esforços, nos últimos anos, para medir,
estabilizar ou reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) por tonelada produzida. A empresa
procura, nesse sentido, não só atender à legislação brasileira, mas também consolidar como estratégia o
estudo e a definição de metas corporativas, em linha com o seu foco no desenvolvimento sustentável.
Por isso, anualmente, a VID publica relatórios de inventários de GEE que, juntamente com a análise do
balanço energético, identificam oportunidades e projetos em potencial que possam aumentar a eficiência
energética e reduzir as emissões da empresa. Todos os riscos relacionados a essas mudanças são considerados em seu processo de gestão de riscos.
Os inventários anuais de cada negócio da VID são desenvolvidos, desde 2007, com base nas especificações
do GHG Protocol e formulados, principalmente, considerando a base de dados do balanço energético. Os
dados são armazenados em um portal acessível a todas as lideranças da organização, o que contribui para
garantir transparência interna e total gestão das atividades. Em 2010, os inventários da VID passaram a ser
auditados (informações no site www.ghgprotocolbrasil.com.br).
Para reforçar esse posicionamento, destacam-se outras iniciativas:
• Em 2009, a VID participou da elaboração da Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas,
documento de grande relevância no cenário nacional. Elaborada por diversas empresas, a Carta
expressa um conjunto de compromissos para a redução das emissões deGEE.
• A Votorantim Cimentos definiu metas voluntárias de redução – é signatária do acordo mundial Cement Sustainability Initiative (CSI), com a proposta de diminuir entre 15% e 20% suas emissões de
CO2/t até 2012, em comparação com 1990. Até 2010, foi obtida uma redução de 15,7%.
• De olho no mercado de energias alternativas no Brasil, a VID participa dos leilões de energia
incentivada promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL). Em 2010,
foram comprados 74 GWh em energia elétrica de fontes alternativas, fornecidas por Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs) e usinas eólicas, solares ou de biomassa, gerando um benefício de
R$ 2,6 milhões.
• Em termos de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a VID comercializou,
em 2009, 106.967 toneladas referentes aos projetos de Pedra do Cavalo, no estado da Bahia, e
Cubatão, em São Paulo, vendidas ao banco inglês J. Aron & Company por R$ 5,3 milhões. Em
2010, mais um projeto foi aprovado, na unidade de Três Marias, em Minas Gerais. Outros quatro
projetos estão em fase de desenvolvimento
• A VID mantém operações com base florestal que sequestram carbono. A maior parte é da Fibria
(negócio de celulose da Votorantim), com 20,9 milhões de toneladas de CO2 sequestrados em 2010.
• Quanto à biodiversidade, a VID mantém programas de conservação de áreas protegidas e desenvolve iniciativas de reflorestamento, além de participação em fóruns representativos do setor.

Votorantim
With a diversified business portfolio, geared towards the several basic economy
sectors, Votorantim Industrial (VID) adopts the commitment to and the responsible actions towards the environment, investing continuously in researches,
studies, innovation, and in the application of new technologies.
In regard to Climate Change, VID has directed its efforts in the past few years
to measure, stabilize, or reduce its Greenhouse Gas (GHG) emissions per ton
produced. The Company, along these lines, complies with the Brazilian legislation and consolidates, as strategy, the study, and the definition of corporate
goals, aligned with its focus on sustainable development.
Therefore, VID publishes annual GHG inventories that together with the analysis
of power balance identify the potential opportunities and projects that may
increase power efficiency and reduce the company’s emissions. All the risks related to these changes are taken into account in the risk management project.
The annual inventories for all of VID businesses have been developed since
2007, based on the specifications of the GHG Protocol, and their formulation,
mainly, considered the database of the energetic balance. The data is stored in
a portal accessible to all the leaders in the organization contributing to ensure
internal transparency and total management of the activities. In 2010, VID
inventories started to be audited (information at www.ghgprotocolbrasil.com.br).
To reinforce these Company positions, we highlight the following initiatives:
•
In 2009, VID participated in the elaboration of the Open Letter
to Brazil on Climate Changes, a major document in the national
scenario - elaborated by several companies, expresses a set of
commitments to reduce GHG emissions.
•
Votorantim Cimentos defined voluntary reduction goals – it
signed the international agreement of the Cement Sustainability
Initiative (CSI), suggesting the reduction, from 15% to 20%,
of its CO2/t emissions up to 2012, taking 1990 as basis for
comparison. In 2010, it achieved a reduction of 15.7%.
•
Considering the alternative power market in Brazil, VID participated in power auctions of energy promoted by the Brazilian
National Electric Power Agency (ANEEL, in Portuguese). In 2010,
it purchased 74 GWh of electric power from alternative sources,
supplied by Small Hydroelectric Power Plants (PCHs) and wind,
solar, or biomass plants, generating benefits of R$ 2.6 million.
•
In terms of Clean Development Mechanisms (CDM), in 2009 VID
commercialized 106,967 tons related to the projects of Pedra do
Cavalo, in the State of Bahia, and Cubatão, in São Paulo, sold to
the English Bank J. Aron & Company for R$ 5.3 million. In 2010,
an additional project was approved, in the Três Marias plant, in the
State of Minas Gerais. Four other projects are under development.
•
VID has forest based operations for carbon capture. The
majority of these operations belong to Fibria (cellulose business
of Votorantim), with 20.9 million tons of CO2 captured in 2010.
• In regard to biodiversity, VID maintains programs for the conservation of protected areas and develops reforestation initiatives, in
addition to participating in significant forums of the sector.
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Walmart Brasil
O Walmart Brasil é uma empresa de capital fechado controlada pela Walmart Stores, Inc. Com 16 anos
de atuação no país, conta com 87 mil funcionários, 11 centros de distribuição e 494 lojas, que atendem
diariamente cerca de um milhão de clientes em 18 estados brasileiros. Mantém uma loja virtual e outros
negócios como farmácias, postos de combustíveis e restaurantes. Os consumidores têm acesso a um
portfólio de mais de 65 mil produtos.
Em consonância com sua missão de “vender por menos para as pessoas viverem melhor”, a estratégia
de atuação está alinhada ao cumprimento de metas e objetivos globais enquadrados nos pilares: Clima e
Energia; Resíduos; e Produtos.
A gestão estratégica da sustentabilidade envolve a alta direção e todas as áreas da empresa, o que garante
a inclusão do tema nos processos decisórios de investimentos.
O Walmart coloca em prática um plano focado na redução do uso de recursos naturais e de emissões de
gases de efeito estufa, norteado por um conjunto de metas corporativas, tais como: reduzir em pelo menos
20% as emissões de GEE das unidades existentes até 2012; ter novas unidades que emitam 30% menos
gases de efeito estufa e que sejam de 25% a 30% mais eficientes no consumo de energia elétrica; ser suprido 100% por energia renovável; reduzir o envio de resíduos sólidos a aterros sanitários a níveis máximos
até 2025; e reduzir 20 milhões de toneladas métricas de CO2e na cadeia produtiva.
Para cumprir com as metas, a empresa investe no conceito de unidades ecoeficientes, com destaque para
a utilização de telhados brancos, utilização de lâmpadas mais eficientes, iluminação natural, sistemas de
gerenciamento de energia e substituição de fluidos refrigerantes dos aparelhos de ar condicionado e refrigeração por fluidos a base de água. Além disso, procura reduzir as emissões indiretas por meio de ações na
área de logística, gerenciamento adequado dos resíduos sólidos e atuação junto à cadeia de suprimentos,
para desenvolver produtos mais sustentáveis com melhorias em diferentes etapas do ciclo de vida, como o
Projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta.
Ações e programas voltados à redução do desmatamento também compõem o plano. A parceria com
a ONG Conservação Internacional para a elaboração e implementação do Plano de Manejo da Floresta
Nacional do Amapá, junto com o estabelecimento de uma meta global em 2010 para garantir, até 2015, a
não comercialização em todas as operações do Walmart de produtos da pecuária bovina que tenham em
sua origem o desmatamento do bioma Amazônia, refletem essa preocupação.
A empresa participa de iniciativas e fóruns para a compreensão dos impactos das mudanças climáticas,
como o Fórum Empresas pelo Clima, Plataforma Ethos, Fórum Amazônia Sustentável, Grupo de Trabalho
da Pecuária Sustentável, CEBDS, Conexões Sustentáveis e Movimento Empresarial pela Conservação e Uso
Sustentável da Biodiversidade.
Desde 2005, a empresa realiza um inventário corporativo de emissões de GEE.
Saiba mais
Relatório de sustentabilidade: http://www.walmartsustentabilidade.com.br/relatorios-e-cases/

Walmart Brazil
Walmart Brasil is a closed company, controlled by Walmart Stores, Inc. with a
history of 16 years in Brazil, it relays on 87 thousand employees, 11 distribution
centers and 494 stores that attend, daily, approximately, one million clients in
18 Brazilian States. The Company has one virtual store and other businesses
such as drugstores, service stations and restaurants. The consumers have
access to a portfolio of more than 65 thousand products.
In harmony with its mission: “Save Money. Live Better,” its action strategies
are aligned with the compliance with global goals and objectives founded on:
Climate and Power, Waste and Products.
The strategic management of sustainability involves the higher levels of management and all the company’s areas, warranting the inclusion of this theme in
the investment decision processes.
Walmart implements a plan focused on the reduction of the use of natural
resources and of Greenhouse Gas emissions, guided by a set of corporate
goals such as: reducing, by at least 20% the GHG emissions of the existing
units up to 2012; have new units that emit 30% less Greenhouse Gas, are
25% to 30% more efficient in terms of electric power consumption; being
supplied with 100% renewable power; reducing the disposal of solid waste in
sanitary landfills to maximum levels, up to 2025; and reducing by 20 million of
metric tons, the CO2e in its production chain.
To meet these goals, the company invests in the concept of eco-efficient units,
highlighting the use of white roofs, more efficient lamps; natural light, power
management systems, and replacement of cooling fluids in the air conditioning
equipment, and cooling by water-based fluids. Additionally, it attempts to reduce
indirect emissions by actions in the logistics area, proper management of solid
waste and acting in the supply chain to develop more sustainable products with
improvements in different stages of their life cycle, such as the Back-to-Back
Sustainability Project.
Actions and programs directed towards the reduction of deforestation are also
part of the plan. The partnership with the NGO International Conservation to
elaborate and implement the National Forest Handling Plan of the State of
Amapá, together with the establishment of a global goal for 2010 to ensure, up
to 2015, non-commercialization of cattle products originated from deforestation
of the Amazon biome in all Walmart’s operations reflect this concern.
The Company participates in initiatives and forums to better understand the
impact of Climate Change, such as Companies in a Climate Forum, Ethos Platform, Sustainable Amazon Forum, Sustainable Forum, Sustainable Cattle Raising
Work Group, CEBDS, Sustainable Connections, and Entrepreneurial Movement
for the Conservation and Use of the Biodiversity.
Since 2005, the Company has done a corporate inventory of GHG emissions.

www.walmartbrasil.com.br
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ANEXOS
ANEXO I
Carta Aberta ao Brasil sobre
Mudanças Climáticas
Nossa visão
As mudanças climáticas constituem um dos maiores desafios de nosso tempo. O 4º. relatório do IPCC
(Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) indica que um aumento de temperatura acima de 2º
C em relação ao início da era industrial traria consequências desastrosas para a economia dos países e
o bem-estar da humanidade, em termos de saúde, segurança alimentar, habitabilidade e meio ambiente,
comprometendo de forma irreversível o desenvolvimento sustentável.
No Brasil, um aumento de temperatura desta magnitude traria graves reflexos sobre a produção agrícola, a
integridade das florestas e da biodiversidade, a segurança das zonas costeiras e a disponibilidade hídrica, e
energética. Implicaria, portanto, em retrocesso no combate à pobreza e na qualidade de vida da sociedade.
Reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) representa um grande desafio. Para que o aumento da temperatura se estabilize abaixo de 2º C, o IPCC aponta a necessidade de limitar a concentração
de CO2e na atmosfera em até 450 ppm (partes por milhão). Para isso, a emissão total de GEE durante este
século não deve ultrapassar, em média, cerca de 18 Gt CO2e/ano (bilhões de toneladas de GEE expressos
em CO2 equivalente por ano). As emissões globais atualmente ultrapassam 40 Gt CO2e/ano. Mesmo que
os países desenvolvidos reduzissem imediatamente a zero suas emissões, não seria possível alcançar a
meta global de redução sem uma participação das economias emergentes, entre elas o Brasil.
Vivemos uma oportunidade única de construir um novo modelo de desenvolvimento, baseado numa
economia de baixo carbono, que deverá mobilizar empresas, governos e a sociedade civil. Acreditamos
que o Brasil, mais do que qualquer outro país no mundo, reúne as condições de liderar a agenda desta
nova economia. A meta de redução do desmatamento em 80% até 2020, preconizada pelo Plano Nacional
de Mudanças Climáticas, dará significativa contribuição para a redução das emissões globais. O país tem
experiências positivas em outros setores, a exemplo da produção de biocombustíveis, que demonstram a
nossa capacidade de atingir esse objetivo.
Estamos certos de que as empresas brasileiras podem dar uma contribuição decisiva para que o país lidere
a transição para uma economia de baixo carbono, aproveite novas oportunidades de negócios e aumente
sua competitividade. Nesta Carta ao governo e à sociedade brasileira, assumimos compromissos em relação
à agenda de mudanças climáticas e propomos ações para o poder público.

ANNEX I
Open Letter to Brazil on Climate Change
Our Vision
Climate change constitutes one of the greatest challenges of our times. The
Fourth Assessment Report by IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) shows that an increase in global temperature levels above 2 degrees
Celsius in comparison to the beginning of the Industrial Revolution would bring
devastating consequences to our health, food security, habitability and environment. Such consequences could irreversibly compromise the world’s sustainable
development.
In Brazil, an increase in temperature levels of such magnitude would have
serious impacts on agricultural production, integrity of forests, biodiversity and
security of coastal zones, as well as on the availability of water and energy.
In addition to these negative consequences, an increase in temperature levels
would regress the battle against poverty and lead to a decline in future generations’ well-being.
The reduction of greenhouse gases (GHG) global emissions is a great challenge.
In order to stabilize global temperatures below 2 degrees Celsius, the IPCC
advocates the need to limit the concentration of CO2e in the atmosphere up to
450 ppm (parts per million). For this matter, the total emission of GHG during
this century should not exceed the average of nearly 18 Gt CO2e /year (billion
tones of GHG in CO2 equivalent per year). Global emissions are currently surpassing 40 Gt/CO2/year. Even if developed countries immediately reduce their
emissions to zero, it would not be enough to meet the global target of lower
emissions without the participation of emerging economies, including Brazil.
We are experiencing a unique opportunity to build a new development model
based on a low carbon economy, which will mobilize industries, governments
and civil society. We believe that Brazil, more than any other country in the
world, has all the required conditions to lead the agenda of this new economic
model. The national commitment of reducing deforestation by 80% until 2020,
as foreseen in the Brazilian National Plan on Climate Change (PNMC), will
give a significant contribution in global emissions reductions. Brazil has other
positive experiences as, biofuels production, which demonstrates our capacity
to meet this goal.
We believe that Brazilian industries can significantly contribute to turn our country in a world leader in the transition to an economy based on low carbon emissions. We should take advantage of new business opportunities and increase
our competitiveness. In this letter to the Brazilian Government and society,
we assume our commitments to the climate change agenda and propose the
following actions to the Government.
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Nossos compromissos
Como contribuição aos esforços globais de redução dos impactos das mudanças climáticas, nos
comprometemos a:
• Publicar anualmente o inventário das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de nossas empresas, bem como as ações para mitigação de emissões e adaptação às mudanças climáticas.
• Incluir como orientação estratégica no processo decisório de investimentos a escolha de opções
que promovam a redução das emissões de GEE nos nossos processos, produtos e serviços.
• Buscar a redução contínua de emissões específicas de GEE e do balanço líquido de emissões
de CO2 de nossas empresas por meio de ações de redução direta das emissões em nossos
processos de produção, investimentos em captura e sequestro de carbono e/ou apoio às ações
de redução de emissões por desmatamento e degradação.
• Atuar junto à cadeia de suprimentos, visando a redução de emissões de fornecedores e clientes.
• Engajar-nos junto ao governo, à sociedade civil e aos nossos setores de atuação, no esforço de
compreensão dos impactos das mudanças climáticas nas regiões onde atuamos e das respectivas ações de adaptação.
Propostas ao governo brasileiro
Em dezembro deste ano, em Copenhague, ocorrerá a COP 15 – a 15ª. Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Na oportunidade serão discutidos por representantes
de cerca de 200 países novos compromissos e incentivos para a redução das emissões de GEE, para a
adaptação aos efeitos das emissões históricas e para o desenvolvimento, o financiamento e a cooperação
tecnológica que promovam a redução das emissões globais e a estabilidade climática.
Para que o Brasil possa avançar na agenda da economia de baixo carbono e seja possível às empresas se
planejarem para atuar neste novo contexto, é fundamental que se estruture um sistema previsível e estável
de governança para as questões de mudanças climáticas. Para tanto, sugerimos ao Governo, no âmbito da
participação do Brasil na COP-15:
• Assumir posição de liderança nas negociações para a definição de metas claras de redução
global das emissões de GEE, garantindo a aplicação do princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas.
• Defender a simplificação e a agilidade da implementação do MDL, passando a ter como critério
central de elegibilidade a sua comprovada redução de emissões, eliminando os conceitos de adicionalidade financeira e regulatória, e a caracterização dos créditos florestais como temporários.
• Apoiar a criação de um mecanismo de incentivos para a redução das emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD), incluindo a conservação e o manejo florestal sustentável.
Tal mecanismo deve considerar recursos de diferentes fontes, incluindo contribuições voluntárias,
como o Fundo Amazônia, e outras formas de captação advindas de instrumentos de mercado.
E, no âmbito nacional:
• Produzir e publicar Estimativas Anuais de Emissões de GEE no Brasil e, a cada três anos, o
Inventário Brasileiro de Emissões de GEE.
• Estabelecer um Sistema Nacional de Controle de Emissões, incluindo mecanismos de consulta e
participação da sociedade, e a definição de uma instância reguladora independente para o tema.
• Priorizar a redução das emissões de GEE nas políticas e investimentos públicos, para consolidar
o posicionamento do país numa economia de baixo carbono.
• Promover a simplificação do processo de avaliação de projetos MDL no Brasil.
• Definir e implementar uma política de apoio aos povos da floresta, produtores rurais, empresas
e instituições, para as ações de conservação e manejo sustentável das florestas que promovam
a redução das emissões de desmatamento e degradação florestal (REDD).
• Estabelecer e implantar uma estratégia de adaptação do país às mudanças climáticas.

Our Commitments
In contribution to the global efforts in reducing the impacts of climate change,
we are committed to the following:
• Annually publish GHG emissions inventories from our operations,
as well as our action plans to reduce emissions and adapt to
climate change conditions.
•
Include options to promote reduction of GHG emissions as
a strategic orientation in our investment decisions process,
products and services.
•
Seek for continuous reduction of specific emissions of GHG and
of the CO2 net balance of our companies by taking emissions
reductions direct actions in our production processes, investing
in carbon capture and sequestration and-or by supporting reduction of emissions caused by deforestation and forest degradation.
•
Act consistently with our supply chain, envisioning the reduction
of emissions from our suppliers and clients.
•
Work closely with the Government, civil society and different industry
sectors, in the efforts to comprehend climate changes impacts in the
regions where we operate and the due adaptation needs.
Suggestions to the Brazilian Government
The COP-15, 15th Conference of the Parties under the United Nations’ Climate
Change Convention, will take place on December 2009 in Copenhagen. This
forum will be hosting around 200 participating countries, discussing new
commitments and incentives to the reduction of GHG emissions, adaptation requirements, in face of the effects of historic emissions; and to the development,
financing and technology cooperation to promote global emissions reductions
and climate stability.
So that Brazil may advance in the agenda of a low carbon economy and also
other companies are prepared to act under this new context, it is essential
to develop a foreseeable and stable governance system to address climate
changes issues. Thus, we suggest to the Brazilian Government the following
actions in regard to its participation at COP-15:
• Assume a leadership position in the negotiations on the definition
of global clear GHG emissions reduction targets, the principle of
‘common but differentiated responsibilities.
• Seek the simplification and agility of Clean Development Mechanism (CDM) implementation, emphasizing as central eligibility
criteria, the proven reduction of emissions, eliminating concepts of
financial and regulatory additionalities and the characterization of
forest credits as temporary.
• Supports the creation of incentive mechanisms that promotes the
Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation
(REDD), including conservation and sustainable management of
forests. Such mechanism must consider resources from different
sources, including voluntary contributions, such as Brazil’s Amazon
Fund, and other fundings based on market instruments.
And at the National level,
•
Produce and publish Annual Estimates of GHG emissions in Brazil,
and, every 3 years, the Brazilian Inventory of GHG Emissions.
•
Establish a National System of Emissions Control, including mechanisms to allow society’s consultation and participation to develop an
independent regulatory institution for this theme.
•
Prioritize the reduction of GHG emissions in public policies and investments, to consolidate the Brazilian position toward a low carbon economy.
•
Promote the simplification of CDM project evaluation process in Brazil.
•
Define and implement a supporting policy to promote the Reduction
of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)
among forest people, rural producers, companies and institutions, that
promote actions on forest conservation and sustainable management.
•
Define and implement a Brazilian strategy for climate change adaptation.
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Signatárias
• Vale
• Grupo Pão de Açúcar – Companhia Brasileira de Distribuição
• Suzano Papel e Celulose
• Vorantim Industrial
• Fibria
• Grupo Advento
• Light
• Natura Cosméticos
• CPFL Energia
• Camargo Corrêa
• Andrade Gutierrez
• Construtora OAS
• Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)
• Coamo Agroindustrial Cooperativa
• Polimix Concreto
• Aflopar Participações
• Estre Ambiental
• Odebrecht Engenharia e Construção
• Grupo Orsa
• Samarco Mineração
• Nutrimental
• Walmart Brasil
• Carrefour
• Alcoa
• Agropalma
• Banco Bradesco
• Amata
Apoio
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
Fórum Amazônia Sustentável
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SindiExtra)
Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica)
Movimento Nossa São Paulo
Rede de Cidades Sustentáveis

Signatories:
•
Vale
•
Grupo Pão de Açúcar – Companhia Brasileira de Distribuição
•
Suzano Papel e Celulose
•
Votorantim Industrial
•
Aracruz Celulose
•
Grupo Advento
•
Votorantim Celulose e Papel
•
Light
•
Natura Cosméticos
•
CPFL Energia
•
Camargo Corrêa
•
Andrade Gutierrez
•
Construtora OAS
•
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)
•
Coamo Agroindustrial Cooperativa
•
Polimix Concreto
•
Aflopar Participações
•
Estre Ambiental
•
Odebrecht Engenharia e Construção
•
Grupo Orsa
•
Samarco Mineração
•
Nutrimental
•
Wal-Mart Brasil
•
Carrefour
•
Alcoa
•
Agropalma
Suportted by:
•
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
•
Fórum Amazônia Sustentável
•
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais
(SindiExtra)
•
Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
•
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica)
•
Movimento Nossa São Paulo
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ANEXO II
Recomendações do fórum clima para
integração das políticas nacional,
estaduais e municipais sobre
mudanças climáticas e construção
dos planos setoriais
Nós, integrantes do Fórum Clima – Ação Empresarial sobre as Mudanças Climáticas, realizamos em Brasília,
no dia 15 de março deste ano, um seminário que reuniu representantes do setor empresarial e do governo
com o objetivo de promover um diálogo a respeito da necessidade de integração entre as políticas nacional,
estaduais e municipais de mudanças climáticas, bem como sobre a construção dos planos setoriais da
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).
O encontro contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e de Carlos Nobre,
secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), além do secretário adjunto de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, Rubens Rizek, da subsecretária de Economia Verde do Estado do Rio de Janeiro,
Suzana Kahn Ribeiro, e da gerente de Avaliações Ambientais e Mudanças Climáticas do Estado de Minas
Gerais, Laura Maria Jacques Leroy.
Reafirmamos o reconhecimento de que as legislações relativas a mudanças climáticas e sua efetiva
regulamentação são de fundamental importância para que o Brasil possa atingir sua meta de redução
de emissões. Reconhecemos também que a implementação dessas legislações deve ser realizada
de forma participativa e democrática, mantendo-se permanente diálogo com os setores que serão
abrangidos por elas.
A partir das discussões realizadas no seminário, levantamos um conjunto de sugestões que consideramos
fundamentais para que as legislações nacional, estaduais e municipais sobre mudanças climáticas possam
ser regulamentadas de forma integrada entre os diferentes níveis de governo, unindo-se esforços para
que o Brasil atinja sua meta de redução de emissões, e para que os planos setoriais da PNMC sejam
implementados com a participação dos setores direta ou indiretamente impactados.
Já havíamos expressado as sugestões do grupo sobre a regulamentação da PNMC e sobre a necessidade
de interlocução entre os governos federal, estaduais e municipais no documento entregue em 12 de agosto
de 2010 a Tereza Campelo, então subchefe de Articulação e Monitoramento e responsável pelo tema
Mudanças Climáticas na Casa Civil.
Entretanto, após os avanços alcançados pelo governo para regulamentação das leis e a partir dos
diálogos realizados no último seminário, consideramos oportuno encaminhar novas sugestões relativas
aos seguintes temas:

ANNEX II
Climate Forum – Entrepreneurial Action on Climate Change Recommendations: Consolidation of the national, state and municipal policies on
climate changes and elaboration of sectorial plans
We, the participants of the Climate Forum – Entrepreneurial Action on Climate
Changes, held in Brasília on March 15, 2010, a seminar that gathered the
representatives of the entrepreneurial and governmental sectors to promote a
discussion in regard to the need to consolidate the national, the atate and the
municipal climate change policies, as well as the need to build sectorial plans
for the National Climate Changes Policy (PNMC).
The Environment Ministry, Izabella Teixeira, and Carlos Nobre, the Secretary of
the Science and Technology Ministry (MCT), attended the meeting, in addition
to the State of São Paulo Environment Vice-Secretary, Rubens Rizek, the State
of Rio de Janeiro Green Economy sub secretary, Suzana Kahn Ribeiro, and the
Environmental Evaluations and Climate Change Manager of the State of Minas
Gerais, Laura Maria Jacques Leroy.
We reassure the recognition of the paramount importance of the legislation
for climate change, and its respective regulation, so that Brazil might meet its
emission reduction goals. Moreover, we recognized that the implementation
of these laws follow a democratic and participative model, with the ongoing
discussion of the sectors included in the legislation.
From the discussions held in the seminar, we gathered a set of suggestions,
which we deemed essential so that the national, state and municipal legislations
on climate change can be regulated, under an integrated manner, at the different levels of government, joining efforts to achieve the Brazilian emission reduction goals, and so PNMC sectorial plans are implemented, with the participation
of the sectors, directly or indirectly involved.
Previously, in the document delivered, on August 12, 2010, to Tereza Campelo,
who at that time was the Articulation and Monitoring Vice-Chief of the Chief of
Staff Office, we stated the suggestions of the group in regard to the regulation
of the PNMC, and on the need for dialogue between the national, state and
municipal governments.
Nonetheless, after the progresses achieved by the government in the regulation
of the laws, and based on the discussions of the last seminar, we considered
appropriate to forward the following new suggestions:
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A. INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
No que se refere aos inventários e monitoramento de emissões:
• Que seja estabelecida uma metodologia padrão compatível com as metodologias utilizadas
atualmente no mercado para os inventários públicos de emissões, também compatível entre
Estados e federação e que considere a diversidade dos setores, com escopo e delimitação bem
definidos, e que sejam focados esforços na definição de fatores de emissão específicos para o
nosso país;
• Que os dados de origem, fontes e tabelas analíticas sejam disponibilizados ao público de forma
aberta, pela internet;
• Que os dados dos inventários sejam utilizados para atualizar os fatores de emissão dos
produtos nacionais.
• Que a auditoria desses inventários seja obrigatória e que exista um cadastro público dos auditores acreditados.
No que se refere aos planos setoriais de mitigação de emissões:
• Que a definição de setores entre a PNMC e as políticas estaduais e municipais sobre mudanças climáticas seja uniformizada e os interlocutores setoriais com o governo sejam
claramente estabelecidos;
• Que os custos de abatimento sejam incluídos nos planos setoriais e que sejam contabilizados
os custos socioambientais e demais externalidades nas ações de mitigação.
No que se refere ao mercado de redução de emissões:
• Que sejam estabelecidas no processo de elaboração dos planos setoriais as diretrizes gerais
desse mercado para compensações, considerando-se os diversos modelos de mercado de carbono já existentes.

B. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS
Diretrizes que devem nortear a definição do escopo e metas dos planos setoriais:
• Que sejam realizadas consultas públicas e discussões setoriais antes da regulamentação dos
planos setoriais, com tempo hábil para as devidas contribuições;
• Que os planos criem condições para ampliar a competitividade das empresas brasileiras e um
ambiente favorável à inovação, proporcionando linhas de crédito favoráveis e promovendo uma
reforma tributária rumo à economia de baixo carbono;
• Que o governo defina um canal de comunicação permanente com o setor privado e as diferentes
esferas de governo.

A. INTEGRATION OF CLIMATE CHANGE POLICIES
In regard to emissions inventories and monitoring:
•
To establish a standardized methodology, compatible with the methodologies currently employed, in the market for public emissions
inventory, also compatible in the States and Federal Government
levels, with well-defined scope and delimitation, focusing the efforts
on the definition of emission factors that are specific for Brazil ;
•
To make available data realted to the origin, sources and analytical
tables to the public, openly, via the Internet;
•
To use the inventory data to update the national product emission factors.
•
To render the audit of these inventories as mandatory, with a public
list of accredited auditors.
•
In regard to sectorial plans for mitigation of emissions:
•
To standardize the definitions of sectors between the PNMC and the
national, state and municipal policies, and the clear appointment of
the sectorial representatives before the governments;
•
To include the discounts in the sectorial plans, with their respective
entries under social-environmental costs and remaining measures in
the mitigation actions.
•
In regard to the emission reductions market:
•
To establish, during the sectorial plan elaboration process, the
general guidelines for this offset market, considering the different
models of existing carbon markets.

B. PROCESS OF CONSTRUCTION AND IMPLEMENTATION OF
SECTORIAL PLANS
Guidelines for the definition of the scope and the goals of the sectorial plans:
• To hold public consultations and sectorial discussions, before the
regulation of the sectorial plans, timely, for the due contributions;
• To assure that the plans allow an increase in the Brazilian companies’
competitiveness in an environment that favors innovation, with favorable
credit facilities, and promoting a tax reform directed towards a low
carbon economy;
• To define an ongoing communication channel with the private sector
and the different levels of government.

50
publicacao_forumClima_2edicao-10-dez-2011.indd 50

16/12/11 09:31

Ação empresarial sobre mudanças climáticas | Entrepreneurial action on climate changes

ANEXO III
Glossário
Gases de Efeito Estufa (GEE)
São substâncias gasosas que absorvem a radiação infravermelha e que contribuem para o aquecimento
global. O Protocolo de Quioto possui metas de redução de emissão para seis tipos de GEE: CO2 (Dióxido
de Carbono), N2O (Óxido Nitroso), CH4 (Metano), CFC (Clorofluorcarbono), HFC (Hidrofluorcarbono), PFC
(Perfluorcarbono), SF6 (Hexafluoreto de Enxofre).
Equivalente de CO2 ( CO2e ou CO2eq) e Potencial de aquecimento global (PAG)
É uma unidade de medida padronizada utilizada para comparar as emissões de diversos gases de efeito
estufa (GEE) em termos de quantidade equivalente de dióxido de carbono ( CO2), uma vez que esses gases
contribuem com intensidades diferentes para o aquecimento global em função de sua habilidade em reter o
calor e em relação ao tempo de permanência na atmosfera.
Para transformar uma quantidade de um gás de efeito estufa em equivalente de dióxido de carbono
utiliza-se o potencial de aquecimento global (PAG) do gás, medido em um período de tempo especificado
(geralmente 100 anos). Por exemplo, como o PAG do metano é 21 e do óxido nitroso é 310, a emissão
de 1 milhão de toneladas de metano ou de óxido nitroso é igual a emissão de 21 ou de 310 milhões de
toneladas de CO2 equivalente, respectivamente.
Créditos de Carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE)São certificados emitidos
quando ocorre a redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE) no âmbito do mecanismo de MDL.
Um CER é igual a uma tonelada de CO2 equivalente. Esses créditos podem ser negociados e vendidos, e
utilizados pelos países industrializados para atingir uma parte de suas metas de redução de emissão sob o
Protocolo de Quioto.
Créditos de Carbono Temporários ou Redução Certificada Temporária
São certificados emitidos para participantes de projeto de um projeto de florestamento ou reflorestamento
no âmbito do MDL que expira no final do período de compromisso seguinte aquele em que são emitidos.
Um tCER é igual a uma tonelada de CO2 equivalente.
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
Atualmente, ele se configura como o principal mecanismo para a redução das emissões de carbono no
planeta. Resultante de uma proposta apresentada pelo governo brasileiro no âmbito das discussões sobre o
Protocolo, em 1995, o mecanismo permite que empresas e governos de países ricos invistam em projetos
de energia limpa nos países em desenvolvimento. Em troca, eles recebem créditos de carbono que podem
ser vendidos ou usados para cumprir as metas de reduções de emissões estabelecidas no Protocolo.
Adicionalidade
Como regra geral, sem a comprovação da adicionalidade de um projeto não há como obter créditos
de carbono através do mecanismo de MDL, pois ela é uma condição para a elegibilidade para um
projeto de MDL.
As atividades de um projeto de MDL são consideradas adicionais se as emissões antrópicas decorrentes de
fontes de gases de efeito estufa forem menores do que as que ocorreriam na ausência do projeto, ou seja,
após a implementação do projeto MDL há redução de emissão em relação ao cenário mais plausível para
sua implantação (linha de base).
Por exemplo: sem um projeto de MDL (substituição de combustível fóssil por renovável), a emissão de uma
determinada unidade industrial seria 100. Nesse caso, 100 é a linha de base. Com o projeto, a emissão
passaria a ser 80. A diferença 20 (100-80) se constitui na adicionalidade.
Hoje, para um projeto ser considerado adicional, ele precisa não apenas reduzir comprovadamente as
emissões com relação à prática comum da indústria, mas também ter valor (VPL) próximo de zero ou
negativo. Os créditos de carbono entram como incentivo para viabilidade do projeto. Além disso, se a
redução das emissões for obrigatória por lei, o projeto não é considerado adicional.

ANNEX III
Glossary
Greenhouse Gases (GHG)
They are gaseous substances that absorb infrared radiation and contribute for
global warming. The Kyoto Protocol includes emission reduction goals for six
kinds of GHG: CO2 (Carbon Dioxide), N2O (Nitrous Oxide), CH4 (Methane), CFC
(Chlorofluorocarbon), HFC (Hydrofluorocarbon), and PFC (Perfluorocarbon), SF6
(Sulfur Hexafluoride).
Global Warming Potencial (GWP)
This a measurement units used to compare the emissions of several greenhouse gases (GHG) in terms of carbon dioxide (CO2) equivalent quantities, as
these gases contribute, in different intensities, to t global warming, considering
its capability to hold heat vs. its time of permanence in the atmosphere.
To transform an amount of greenhouse gas into carbon dioxide, we use the
gas global warming factor (PAG), measured along a certain period (usually 100
years). For instance, as the methane PAG is 21, and the nitrous oxide is 310,
the emission of 1 million ton of methane, or of nitrous oxide, equals the emission of 21 or of 310 million tons of CO2 equivalent, respectively.
Certified Emission Reduction (CER)
These are certificates issued upon the reduction of greenhouse gas GHG emission within the scope of the CDM. One CER equals one ton of CO2 equivalent.
The companies can trade and sell these credits, used buy the industrialized
countries to meet a portion of their emission reduction goal under the Kyoto
Protocol.
Temporary Certified Emission Reduction (tCER)
These are certificates issued for participants of a reforestation or CDM reforestation projects, which expire at the end of the commitment period that follows
their issuing dates. One tCER equals to one ton of CO2 equivalent.
CDM - Clean Development Mechanism (CDM)
Currently, this is the main mechanism to reduce carbon emissions of the world.
It resulted from a proposal presented by the Brazilian Government during the
Kyoto Protocol discussions, in 1995. This mechanism allows companies and
governments of wealthy countries to invest in clean energy in the countries
under development. In exchange, they receive carbon credits, which can be
traded or applied to meet their emission reduction goals, as per the Protocol

As general rule, carbon credits are not due without the evidencing the addition
of a project by CDM mechanism, as it is a requirement for CDM project
qualification.
The activities of a CDM Project are deemed as additional if the anthropogenic
emissions arising out of greenhouse gas sources are lower than the ones
expected in the absence of the project, i.e., if after implementing the CDM
project there is reduction of emission in regard to the most plausible scenario
considered for its implantation (baseline).
For instance: without a CDM Project (replacement of fossil fuel by renewable
fuel), the emission of a certain industrial unit would be of 100. This 100 is the
baseline. With the project, the emission would be 80. This difference of 20
points is the addition.
Currently, to comply with the additional concept, a project needs not only to
evidence emission reduction in regard to the normal industry practices, but also
to bear value (VPL) close to zero or negative. Carbon credits are incentives for
the feasibility of the project. In addition, if there is mandatory emission reduction, the project is not deemed as additional.
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática(CQNUMC )
É um tratado internacional que foi resultado da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, informalmente conhecida como a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992.
A convenção teve adesão de 185 países mais a União Européia, com objetivo principal de alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em nível que impeça uma interferência
antrópica perigosa no sistema climático.
Anexo1
Equivale aos 36 países industrializados e economias em transição, com limitações máximas de emissões,
listados no Anexo 1 da UNFCCC. Esses países podem investir em projetos de Implementação Conjunta (IC/
JI) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL/CDM) - nos países em desenvolvimento.
Partes: Alemanha, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária*, Canadá, União Européia, Dinamarca, Eslováquia*, Espanha, EUA, Estônia*, Federação Russa*, Finlândia, França, Grécia, Hungria*, Irlanda, Islândia, Itália, Japão,
Letônia*, Lituânia*, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Paises Baixos, Polônia*, Portugal, Reino Unido e
Irlanda do Norte, República Tcheca*, Romênia*, Suécia, Suíça,Turquia e Ucrânia*. *Países com economia em
transição para uma economia de mercado.
Conferência das Partes
A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Sua função é fiscalizar e avaliar a aplicação da Convenção nas reuniões anuais
e negociar novos compromissos.
COP15 - próxima reunião da COP a ser realizada em Durban, Africa do Sul de 28 de novembro a 09 de
dezembro de 2011.
Conferência das Partes servindo como Reunião das Partes
A Conferência das Partes da UNFCCC na qualidade de Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (COP /
MOP):
• Tem autoridade sobre e simplifica as regras para o MDL;
• Decide sobre as recomendações feitas pelo Conselho Executivo; e,
• Designa as Entidades Operacionais, que estão provisoriamente credenciada pelo Conselho Executivo.
Protocolo de Quioto
Constitui-se no protocolo de um tratado internacional (UNFCCC) com compromissos para a redução da
emissão dos gases que provocam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações
científicas, como causa antropogênicas do aquecimento global.
O Protocolo de Quioto foi apresentado na COP 3, realizada em dezembro de 1997, em Quioto no Japão,
para a aprovação dos países, como proposta concreta de início do processo de estabilização das emissões
de gases geradores de efeito estufa.
O Protocolo dividiu os países em dois grupos:
Anexo I - países mais industrializados, grandes emissores de CO2 e Não-Anexo I - países em desenvolvimento que, para atender às necessidades básicas de desenvolvimento, precisam aumentar a sua oferta
energética e, potencialmente, suas emissões. De acordo com o Protocolo de Quioto, os países do Anexo
I ficam obrigados a reduzir suas emissões de gases geradores de efeito estufa para que elas se tornem
5,2% inferiores aos níveis de emissão de 1990. Por exemplo: Estados Unidos, redução de 7%; União
Européia, redução de 8%; Japão, redução de 6%; e assim sucessivamente, devendo a soma dos países
do Anexo I resultar em uma redução líquida de 5,2%. O Protocolo de Quioto estabeleceu ainda que essa
redução deverá ser realizada entre 2008 e 2012 (fase definida como o primeiro período de cumprimento
do Protocolo).
Além de metas de emissão de Partes do Anexo I do Protocolo de Quioto também contém um conjunto de
compromissos gerais (copiando as da Convenção) que se aplicam a todas as partes, tais como:
• Tomar medidas para melhorar a qualidade dos dados das emissões;
• Montagem de programas nacionais de mitigação e adaptação;
• Promover a transferência de tecnologias ambientalmente amigáveis;
• Cooperar na investigação científica e as redes internacionais de observação climática;

United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)
This is an international treaty arising out of the UN Conference for Environment
and Development, informally known as Earth Summit, held in Rio de Janeiro, in
1992. One hundred and eighty-five (185) countries, plus the European Union,
adhered to the Convention to reach stability of the greenhouse gases concentrations in the atmosphere at a level that could impair a dangerous anthropogenic
interference in the climatic system.
Annex 1
Equivalent to 36 industrialized countries and transitional economies, with maximum limitations of emissions, listed in Annex 1 of the UNFCCC. These countries
might invest in Joint Implementation Projects (IC/JI) and in Clean Development
Mechanisms (CDM) – in the under developed countries.
Parties: Germany, Austria, Belarus, Belgian, Bulgaria*, Canada, European Union,
Denmark, Slovak*, Spain, USA, Estonia*, Russian Federation*, Finland, France,
Greece, Hungary*, Ireland, Island, Italy, Japan, Leetonia*, Lithuania*, Luxemburg,
Norway, New Zeeland, Netherlands, Poland*, Portugal, United Kingdom and
Northern Ireland, Czech Republic*, Romania*, Switzerland, Swiss, Turkey and
Ukraine*. * Countries with economies transitioning to a market economy.
Conference of the Parties (COP) e COP 15
The Conference of the Parties (COP) is the ruling body of the UN Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). It shall audit and evaluate the
application of the Convention in annual meetings, in addition to negotiate new
commitments.
COP15 - next COP meeting will be held in Durban, South Africa from November
28th to December 9th 2011.
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties
(COP / MOP)
A Conferência das Partes da UNFCCC na qualidade de Reunião das Partes do
Protocolo de Quioto (COP / MOP):
•
Tem autoridade sobre e simplifica as regras para o MDL;
•
Decide sobre as recomendações feitas pelo Conselho Executivo; e,
•
Designa as Entidades Operacionais, que estão provisoriamente credenciada pelo Conselho Executivo.
•
The UNFCCC Conference of the Parties, in the capacity of Meeting of the
Parties of the Kyoto Protocol:
•
Holds the authority on and simplifies the rules for the CDM;
•
Decides on the recommendations issued by the Executive Board; and
•
Appoints Operational Entities, holding temporary accreditation by the
Executive Board.

This is the protocol of an international treaty (UNFCCC) holding the commitments to reduce greenhouse effect emissions, considered in accordance
with most of the scientific investigations as the anthropogenic cause for global
warming.
The Kyoto Protocol was presented during the COP 3, held in December 1997, in
Kyoto, Japan, for the approval of the countries as a concrete proposal to start
the stabilization process for the greenhouse gas emissions.
The Protocol divided the countries into two groups: Annex I – more industrialized countries, emitting high levels of CO2 and Non-Annex I – countries under
development, which to meet the basic development needs shall increase their
power offer and, potentially, their emissions. In accordance with Kyoto Protocol,
the countries in the Annex I must reduce their greenhouse gas emissions to a
level 5.2% lower than the emission levels of 1990. For instance: in the USA,
a 7% reduction; in the European Union, an 8% reduction; in Japan, a 6%
reduction, and so forth. The sum of the countries in Annex I should result in
a 5.2% net reduction. The Kyoto Protocol also established that this reduction
should take place between 2008 and 2012 (phase defined as the first period of
compliance with the Protocol).
In addition to emission of Parties of Annex I, the Kyoto Protocol also has a set
of general commitments (imitating the Convention) applicable to all parties,
such as:
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• Apoiar a educação, formação, sensibilização e capacitação.
No caso do Brasil (Não Anexo I), o protocolo não prevê compromissos de reduções de GEE. O principal
papel dos países em desenvolvimento é diminuir as emissões a partir de fontes limpas de energia e atuar
como sumidouro de dióxido de carbono(CO2) através das florestas. No Brasil o Protocolo de Quioto foi
ratificado em 19 de junho de 2002 e foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 23 de
julho do mesmo ano.
Conselho Executivo do MDL
O Conselho Executivo MDL deve supervisionar o MDL, conforme estabelecido pelo Protocolo de Quioto, sob
a autoridade e orientação da COP / MOP e responder completamente à COP / MOP.
Painel Metodológico
O Meth Panel assessora o Conselho Executivo em uma série de questões relacionadas à linha de base e de
monitoramento.
AS funções do Meth Panel incluem:
• Assessoramento sobre as propostas de nova linha de base e de monitoramento;
• Seleção de especialistas para realizar análises documentais;
• Aconselhamento sobre as opções para ampliar a aplicação de metodologias;
• A criação de ferramentas para auxiliar os participantes do projeto para escolher as metodologias
adequadas; e,
• Revisão de seções do documento de concepção do projeto (PDD), relativa às linhas de base e
monitoramento.

•
•
•
•
•

In regard to Brazil (Non-Annex I), the Protocol does not foresee commitments
to reduce GHG emissions. The key role of the under development countries is
to reduce the emissions from clean power sources, and act as sinks for the
carbon dioxide (CO2) bytheir forests. Brazil ratified the Kyoto Protocol on June
19 2002; and the President, Mr. Fernando Henrique de Cardoso, sanctioned the
Protocol on July 23 of the same year.
CDM Executive Board (EB)
CDM Executive Board shall supervise the CDM, as determined under the Kyoto
Protocol, under the authority and the guidance of COP / MOP, unconditionally
subject to COP / MOP.

•
•
•
•
•

Fundo Clima
O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) constitui um dos principais instrumentos de
promoção e financiamento de atividades intrínsecas à Política Nacional sobre Mudança do Clima e tem por
finalidade assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que
visem à mitigação da mudança do clima e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos.
As fontes dos recursos são diversas, contando com: até 60% (sessenta por cento) da participação especial
que cabe ao Ministério do Meio Ambiente nos recursos oriundos da produção de petróleo; dotações
consignadas na lei orçamentária anual da União e em seus créditos adicionais; e doações realizadas por
entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, dentre outras modalidades.
Documento de Concepção do Projeto (DCP) / Project Design Document (PDD)
É o documento-chave envolvido na validação e registro de uma atividade de projeto MDL junto ao Conselho
Executivo do MDL. Esse documento também utilizado para consulta pelas partes interessadas, através de
sua disponibilização pública no site da UNFCCC. Em resumo, o DCP deve:
• Descrever o projeto e estabelecer um limite do projeto;
• Descrever a metodologia de linha de base;
• Estabelecer a duração e período de créditos do projeto;
• Descrever como o projeto é adicional;
• Descrever os impactos ambientais do projeto;
• Fornecer informações sobre as fontes de financiamento público para o projeto;
• Resumir comentários das partes interessadas;
• Descrever o plano de monitoramento e
• Apresentar todos os cálculos pertinentes.

Taking measures to improve the quality of the data on emission data;
Implementing national mitigation and adjustment programs;
Promoting the transfer of environmentally friendly technology;
Cooperating with the scientific investigation and the international climate
observation networks;
Supporting education, qualification, sensitization, and training.

Methodologies Panel (Meth Panel)
The Meth Panel assists the Executive Board in several matters related to the
baseline and monitoring. The Meth Panel shall:
Provide assistance related to the proposals for baseline and monitoring;
Select specialists to conduct document analysis;
Advise on the options to expand the application of methodologies;
Create tools to help the project participants to choose the proper
methodologies; and
Review sections of the project design document (PDD), in regard to the
baseline and monitoring.

Climate Fund
The National Fund on Climate Change (Climate Fund) is one of the main instruments for promoting and financing activities intrinsic to the Brazilian National
Policy on Climate Change, and aims to provide resources to support projects or
studies, and financing of projects aimed at the mitigation of climate change and
adaptation to climate change and its effects.
The sources of funding are diverse, with up to 60% (sixty percent) of the
special participation up to the Ministry of Environment in the proceeds from oil
production; amounts allocated in the annual Union budget and its additional
credits; and donations made by national and international public or private
organizations, among other modalities.
Designated National Authorities (DNA)
The Inter-ministerial Global Climate Change Commission – CIMGC is the
Designated National Authority – DNA, the key Brazilian player of the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol. In accordance with the Marrakech
Agreement, which established the bases for the CDM, the DNA must attest the
volunteer participation of the participants of the project activities within the
scope of CDM; attest that the project activities contribute to the sustainable
development; and, finally, issue the approval letter for the national participants
of the CDM project activities. The DNA, additionally, shall inform the parameters
for the definition of forests for CDM Brazil to the Secretariat of the CDM.
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Autoridade Nacional Designada (AND)
A Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima – CIMGC é a Autoridade Nacional Designada –
AND, ponto focal, no Brasil, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. Segundo
o Acordo de Marraqueche, que estabeleceu as bases para o MDL, a AND deve atestar a participação
voluntária dos participantes da atividade de projeto no âmbito do MDL, atestar que a atividade de projeto
contribui para o desenvolvimento sustentável e, finalmente, emitir a carta de aprovação do projeto para os
participantes nacionais de atividades de projeto MDL. Coube também à AND informar ao Secretariado do
MDL os parâmetros para a definição de florestas para o MDL no Brasil.
Entidade Operacional Designada (EOD)As entidades operacionais designadas (EOD) são os
auditores independentes que avaliam se um projeto em potencial preenche todos os requisitos de elegibilidade do MDL (validação) e se o projeto atingiu as reduções das emissões de gases de efeito de estufa
(verificação e certificação). Eles são credenciados pelo Conselho Executivo do MDL e designadas pela COP
/ MOP para desempenhar estas funções, de acordo com sua especialização.
Normalmente, um EOD executa qualquer atividade de validação ou verificação e certificação, mas o
Conselho Executivo do MDL pode dar permissão para uma EOD desempenhar todas as três tarefas para o
mesmo projeto.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
Grupo internacional de estudos científicos sobre mudanças climáticas, criado em 1988 conjuntamente pela
Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization) e pelo Programa de meio Ambiente
das Nações Unidas (United Nations Environment Programme).
Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação
REDD é um mecanismo criado para evitar a emissão de carbono, através da manutenção das florestas em
pé. Ainda não existe um mercado de carbono criado para sua comercialização e ainda não é reconhecido
pela UNFCCC.
Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Reflorestamento
Refere-se as atividades de remoção de GEE da atmosfera, aproveitando o fato de carbono se acumular na
vegetação e no solo em ecossistemas terrestres. No âmbito do Protocolo de Quioto somente os projetos
de florestamento e reflorestamento são elegíveis dentre as atividades LULUCF. A principal limitação é
sua reversibilidade potencial e não-permanência de estoques de carbono, como resultado das atividades
humanas ou alterações ambientais.
Captura (Sequestro) e Armazenamento de Carbono (CAC)
Tecnologia de captura e armazenamento das emissões em formações geológicas (ex: sob rochas submarinas).
Ações Nacionais Apropriadas de Mitigação
Ações nacionais que os países em desenvolvimento já possuem ou pretendem adotar para adaptação e
mitigação das mudanças climáticas.
Permissão
Unidade de comércio sobre sistema fechado. As permissões garantem que quem as possuem emita uma
quantidade especifica de poluição (equivalente a uma tonelada). A quantidade total de permissões emitidas
pelos reguladores determina a quantidade total que pode ser emitida sob o sistema. Ao final de cada
período cada participante precisa apresentar permissões suficientes para cobrir suas emissões durante o
período de validade.
Cap-and-trade system
Sistema de comércio de emissões, onde as emissões totais são limitadas (“Cap”). O protocolo de Quioto é
um sistema do tipo “Cap and Trade”, no sentido que as emissões dos países do Anexo B são limitadas e as
permissões em excesso podem ser negociadas em um mercado.

Designated Operational Entity (DOE)
The designated operational entities (DOE) are the independent auditors who
evaluate if the prospective project meets all CDM eligibility requirements,
and if the Project achieved the reductions of greenhouse gas emissions
(verification and certification). They are accredited by the CDM Executive
Board, and appointed by the COP / MOP to perform these duties, according
to their specialization.
Usually, one DOE performs any validation, verification, or certification activity;
however, the MDL Executive Board may grant permission to a DOE to perform
all three tasks for the same project.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
This is an international group of scientific studies on climate changes, created
in 1988, together with the World Meteorological Organization, and the United
Nations Environment Program.
Reduce Emissions for Deforestation and Degradation (REDD)
This is an international group of scientific studies on climate changes, created
in 1988, together with the World Meteorological Organization, and the United
Nations Environment Program.
Land Use and Land Use Change and Forest (LULUCF)
It refers to the activities of removal of GHG from the atmosphere, making use
of the advantage that carbon accumulates in the vegetation and on the soil in
terrestrial ecosystems. Within the scope of the Kyoto Protocol, only forestation
projects and reforestation are qualified among LULUCF activities. The main
limitation is its potential reversibility and the non-permanence of carbon stocks
as a result of human activities, or environmental changes.
Carbon dioxide Capture and Storage (CCS)
Capture and storage technologies of emissions in geological formations (e.g.,
under submarine rocks).
Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)
National actions that the under developed countries already hold, or intend to
adopt for the adaptation and the mitigation of climate changes.
Allowance
Trading unit in a closed system. The allowances ensure that the ones holding
the same may emit a specific pollution amount (equivalent to one ton). The
total amount of allowances issued by the regulators determines the total
quantity that can be emitted by any system. At the end of each period, each
participant needs to present a number of allowances that is sufficient to cover
the emissions during the allowance term.
Cap-and-trade system
An emission trading system, in which there is a limit to the total emissions
(“Cap”). Kyoto Protocol is a “Cap and Trade” type system, as the emissions
from the Annex B Countries are limited and the allowance surplus may be
traded in the market.
CCX - Chicago Climate Exchange
This is an allowance trading and exchange program, headquartered in Chicago,
and is the only cap-and-trade type system in North America, with projects and
branches all over the world. The members undertook a volunteer commitment
to reduce emissions and are subject to yearly auditing. Annual allowances
are allocated to the members in accordance with their baseline emissions
and the schedule of CCX Emissions Reduction. CCX was the first to negotiate,
worldwide, carbon credits in the volunteer market, and started it activities in
October 2003.
European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)
Its purpose is the trading of greenhouse gas emission allowances of European
Industries. To meet its obligations, the participating countries can also use the
credits generated from CDM projects or from Joint Implementation.
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CCX - Chicago Climate Exchange
É uma bolsa de comercialização de permissões, com sede na cidade de Chicago, sendo o único sistema
tipo cap-and-trade da América do Norte, com projetos e filiais em todo o mundo. Seus membros assumiram um compromisso voluntário de redução de emissões e estão sujeitos a uma verificação anual.
As permissões anuais são alocadas aos membros de acordo com as suas emissões de linha de base e o
cronograma de Redução de Emissões da CCX. A CCX foi a primeira do mundo a negociar os créditos de
carbono no mercado voluntário, tendo iniciado suas atividades em outubro de 2003.
Esquema de Comércio de Emissões da União Européia
Tem como objetivo a comercialização de permissões (“allowances”) de emissão de gases de efeito estufa
de indústrias européias. Para o cumprimento das suas obrigações, os países participantes podem também
utilizar créditos gerados a partir de projetos de MDL ou de Joint Implementation.
Fundo Amazônia
Tem por finalidade captar doações para investimentos não-reembolsáveis em ações de prevenção,
monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável das
florestas no bioma amazônico. É gerido pelo BNDES, que também se incumbirá da captação de recursos,
da contratação e do monitoramento dos projetos e ações apoiados. Os recursos que integram o patrimônio
do Fundo Amazônia serão compostos das doações e das remunerações líquidas provenientes da aplicação
de suas disponibilidades. O Fundo Amazônia apoiará projetos nas seguintes áreas:
• Gestão de florestas públicas e áreas protegidas;
• Controle, monitoramento e fiscalização ambiental;
• Manejo florestal sustentável;
• Atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta;
• Zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária;
• Conservação e uso sustentável da biodiversidade; e
• Recuperação de áreas desmatadas.
Adicionalmente, o Fundo Amazônia poderá apoiar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e
controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais

Amazonia Fund
Its purpose is to obtain donations for non-refundable investments in prevention,
monitoring, and fight actions, and to promote the preservation and the sustainable use of the forests in the Amazon biome. BNDES manages the Fund, which
will undertake to obtain resources, to hire and to monitor the supported projects
and actions. The resources constituting the Amazon Fund’s wealth will include
the donations and the net remunerations arising out of the resources investments. Amazonia Fund will support projects in the following areas:
•
Public forests and protected areas management;
•
Environmental control, monitoring and auditing;
•
Sustainable forest handling;
•
Economic activities developed based on the sustainable use of the forest;
•
Ecological and economic zoning, territorial ordinances and agrarian
regulations;
•
Sustainable conservation and use of biodiversity; and
•
Recovery of deforested areas.
Additionally, the Amazon Fund may support the development of monitoring systems
and deforestation control in other Brazilian biomes and in other tropical countries.
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