
Ponte para   um Amanhã   Sustentável



CEBDS

O CEBDS

Ser referência nacional, e 
reconhecido internacionalmente, 

como a principal voz do setor  
empresarial brasileiro para 

promover soluções sustentáveis de 

impacto, que tragam maior 
competitividade para as empresas 

e para o País, de maneira 

colaborativa junto a governos, 
academia e sociedade civil.

Atuar na vanguarda do 
desenvolvimento sustentável 
em conjunto com lideranças 

empresariais criando um 

ambiente no qual empresas 
sustentáveis sejam mais 

bem-sucedidas e inspirem e 
impulsionem a transição 

para um país mais próspero

VISÃO MISSÃO

Conselho criado em 

1997 para promover o 
desenvolvimento 
sustentável nas 

empresas que atuam 

no país.



CEBDS

O CEBDS

✓cerca de 60 empresas associadas 
que respondem por 47% do PIB

✓ 1,1 milhão  de empregos diretos

✓7 associadas dentre as 10 maiores empresas
em faturamento

✓ 13 dentre os 15 maiores 
em valor de mercado no Brasil



Representante no 
Brasil do World 

Business Council for 
Sustainable

Development (WBCSD), 

o CEBDS é um de 
seus 60 conselhos 

nacionais.

CEBDS

ARTICULAÇÃO GLOBAL

Congrega 200 das 
maiores empresas 
multinacionais do planeta

Juntas têm faturamento
anual superior a US$ 6 
trilhões

Responsáveis por mais de 

11 milhões de 
empregos diretos



EMPRESAS ASSOCIADAS



SETOR EMPRESARIAL



O clima está mudando agora 



CEBDS

O Fórum Econômico 

Mundial apontou as 

mudanças climáticas 

como um dos principais 

riscos globais com 

maior impacto e maior 

probabilidade de 

ocorrência



Desde 1980, clima extremo já custou U$ 1.6 trilhões só nos 
EUA, segundo National Centers for Environmental Information

U$ 1.6 
trilhões

Mudança climática pode acabar com ativos de US$ 20 trilhões, segundo 
Banco Central da Inglaterra

U$ 20 
trilhões

Os impactos são reais e tem altas implicações financeiras 



O World Energy Outlook apontou  que a mudança climática ameaça 1,2 bilhão 
de empregos

O custo da inação é maior que o custo de adaptação às mudanças climáticas

Munich Re, maior reseguradora do mundo, atribuiu às 
mudanças climáticas a perda de U$24 bilhões devido a 

incêndios na Califórnia

U$ 24 
bilhões



Ações do setor empresarial para enfrentar as mudanças climáticas



O QUE AS EMPRESAS ESTÃO FAZENDO?

Empresas possuem:
• Potencial transformador da solução tecnológica
• Papel estratégico para o cumprimento da meta 
brasileira no Acordo de Paris

De 2015 a 2017, as empresas brasileiras 
executaram 1.340 projetos, totalizando um 
investimento de US$ 85,8 bilhões para redução de 
emissões.

Os projetos contribuíram para uma redução de 
mais de 217,9 milhões de toneladas de CO2e, que
corresponde a duas vezes o valor emitido pelo 
Estado do Rio de Janeiro no ano de 2015 (92,7
milhões de tCO2e).

Esse volume representa 27% do volume total de 
emissões a serem reduzidas pela Contribuição 
Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira para 
2025.

Principais temas dos projetos desenvolvidos pelas 
empresas brasileiras, em 2017:



O QUE AS EMPRESAS ESTÃO FAZENDO?

Mais de 90% das empresas globais, possui meta de redução de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

86% das empresas brasileiras também já estabeleceram suas metas de 
redução.

Quase 90% das empresas brasileiras analisadas possui meta de redução 
de emissões até 2025.

57% das empresas brasileiras utilizam preço interno de carbono.



CEBDS

Qual o futuro que 
queremos?



CEBDS

AGENDA CEBDS POR UM PAÍS SUSTENTÁVEL



V

CRISE CLIMÁTICA E O CEBDS

CEBDS



EXEMPLOS NO SETOR EMPRESARIAL

O Banco Santander Brasil investiu US$4.000.000 em iniciativas 
envolvendo projetos de eficiência energética e controle das emissões 
fugitivas, contribuindo para a redução de cerca de 5.700 tCO2e.

Nos últimos 3 anos, o Banco do Brasil financiou investimentos para 

reduzir a emissão de carbono no agronegócio, mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, conforme objetivos do Plano 
Nacional de Mudanças Climáticas, do Programa de Agricultura de Baixo 
Carbono - Programa ABC e do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf Floresta.



EXEMPLOS NO SETOR EMPRESARIAL

Fábrica em Primavera (Pará), na Amazônia brasileira: resíduos de açaí para 
substituir parte do coque de petróleo importado. 

Os caroços, que representam 83% do volume da fruta, outrora seria destinado 
para aterros hoje são processados, preparados e armazenadas para gerarem 
energia. 

Em 2018, foram usadas 40.000 toneladas de caroços de açaí, resultando em 
14,3% de substituição térmica e diminuindo 48.000 toneladas de CO2/ano.



17 Objetivos, 169 Metas



Os ODS nos
oferecem uma

perspectiva para
converter as 
necessidades
e ambições a
nível mundial
em soluções
empresariais

CEBDS

CEO



CEBDS

B3 divulga resultados do “Relate ou 
Explique para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)”
Setembro, 2017



ODS e o setor empresarial



NOVA AGENDA URBANA

• Já existe um amplo envolvimento do setor empresarial na
implementação de ações em prol da Agenda 2030.

• “Sustentabilidade Urbana: uma nova agenda para
as cidades”

• Esta agenda apresenta os ODS como norteadores
das diretrizes para o desenvolvimento urbano
sustentável, apresentando as principais políticas
públicas brasileiras referentes ao tema.



NOVA AGENDA URBANA

O Portal Futuro das Cidades – criado pelo Instituto Vedacit para informar e estimular uma
discussão diversa e construtiva sobre os temas que norteiam sua atuação: Cidades
Inteligentes, Cidades Criativas e Cidades Sustentáveis.



Tatiana.araujo@cebds.org

(21) 2483-2267
www.cebds.org

mailto:Tatiana.araujo@cebds.org

