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IPC 2º ciclo 

Atualizações, Engajamento, Impacto 

dos setores dos engajados e reporte de 

emissões de empresas brasileiras



METODOLOGIA
Relato, sessão expositiva e troca de ideias entre os participantes 
do IPC

TERCEIRO ENCONTRO DO 2º CICLO DO IPC
Início da Jornada COP 26

OBJETIVO
Dando continuidade à Jornada COP 26, fio condutor deste 2º
ciclo de nossa iniciativa, faremos uma breve atualização das
atividades do IPC, apresentaremos as empresas a serem
engajadas no tema Mudanças Climáticas, selecionadas através
da pesquisa respondida por IPC e PRI, conduziremos uma
sessão capacitação sobre emissões setoriais e contaremos com
a apresentação do CDP sobre o nível de transparência climática
da economia brasileira

PÚBLICO: Investidores convidados para o Grupo de Discussão
LOCAL: a reunião será online devido à pandemia
Dia: 25/03/2021

Horário: 14:00 – 16:00



Boas vindas14:00

Atualizações da iniciativa14:05

Campanha de Engajamento – resultado da pesquisa e apresentação 

das empresas selecionadas

14:20

Sessão de capacitação: cenário das emissões setoriais e soluções 

financeiras – foco nas empresas selecionadas

14:45

Tatiana Assali, SITAWI

Rafael Gersely, SITAWI

Comentários e discussão aberta14:35 Membros do IPC

Transparência climática da economia brasileira e insights

para o engajamento 

Lais Cesar, CDP15:15

Comentários e discussão aberta15:50

Encerramento Tatiana Assali, SITAWI16:00

Membros do IPC

Tatiana Assali, SITAWI

TERCEIRO ENCONTRO DO 2º CICLO DO IPC
Agenda



Abertura 

Introdução IPC e 

Atualizações da iniciativa



Frentes de Trabalho e Principais Resultados 

Obtidos no 1º Ciclo

01 02 03

060504

Grupo de discussão de investidores

6 reuniões mensais visando a capacitação 
em temas específicos da agenda de 
descarbonização como a análise e gestão 
climática de portfólios, propriedade ativa 
e compromissos

Desenvolvimento de produtos 

Em conjunto a investidores 
profissionais brasileiros, o IPC vem 
desenvolvendo a análise e gestão 
de produtos de investimento com

o olhar climático

Desenvolvimento de Guias
e Ferramentas

Lançamento do Guia de 
Descarbonização

Engajamento de associações
As principais associações e entidades 
de representação das instituições 
financeiras no Brasil foram engajadas 
através de encontros e reuniões –
ANBIMA, ABRAPP, AMEC e FEBRABAN

Divulgação do tema

Presença na mídia através de artigos 
em veículos de grande circulação 
nacional, buscando fortalecer a agenda 
da descarbonização 

Compromisso e engajamento 
de investidas

Formalização do compromisso dos 
Investidores pelo Clima por BRAM, BTG 
Pactual Asset, Constellation Asset, Itaú 
Asset, JGP, Quasar Asset e Santander Asset. 
Ainda no âmbito do IPC, está sendo 
desenvolvida uma campanha de 
engajamento coletivo de investidores com 
empresas intensivas em emissões de GEE  

https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao
https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao
https://www.investidorespeloclima.com.br/compromisso


Atualizações da Iniciativa

Divulgação do 
tema

• Zurich 
• Clipping / 

Newsletter
Desenvolvimento 
de Produtos

Guias e 
Ferramentas

• Invesciente

White paper

• Transparência 
de informações 
climáticas

• Real Estate

https://www.sonhoseguro.com.br/2021/03/zurich-adere-ao-ipc-investidores-pelo-clima/
https://www.investidorespeloclima.com.br/newsletter
https://invesciente.com.br/


Campanha de Engajamento

Resultado da pesquisa e 

apresentação das empresas 

selecionadas



Resultado da consulta aos investidores

13
4

5

Distribuição de investidores por iniciativa (IPC/PRI)

Ambas as Iniciativas

IPC - Investidores pelo Clima

PRI - Principles for Responsible Investment

Investidores 

Participantes

22

17

3

1
1

Distribuição dos investidores por tipo

Asset Manager Asset Owner (Fundação)

Asset Owner (Previdência aberta) Asset Owner (Seguradora)

1.250.597

0.342.725

1.878.544

2.857.938

Consolidado AuM de participantes [BRL MM]

Não Sim

IPC

1º Ciclo

3,13 Tri

IPC

2º Ciclo

3,20 Tri

10

8

18

22

1º Ciclo

2º Ciclo

Qtd participantes

Não Sim



Eneva ; 12

JBS; 8

BRF; 8

Minerva ; 7

Localiza ; 7

Rumo S.A.; 6Braskem; 6

Usiminas; 6

Gol; 5

Raízen Energia; 5

0 2 4 6 8 10 12 14

Distribuição de votos

Empresa especializada em aluguel de carros no 

Brasil e na América Latina, com mais de 300 mil 

automóveis.

Uma das líderes na América do Sul na produção 

e comercialização de carne in natura e seus 

derivados e exportação de gado vivo.

Única empresa privada de geração de energia 

do Brasil com experiência em exploração e 

produção e acesso a gás onshore.

Um dos maiores produtores e exportadores 

globais de alimentos.

Segunda maior companhia de alimentos do 

mundo e a primeira em proteína animal.

Resultado da consulta aos investidores



Resultado da consulta aos investidores

3

2

Setores / fontes emissoras selecionados

Agricultura & Mudança de uso da terra e florestas Energia

Energia

Composto por dois 

subsetores vinculados à 

combustão: 

• Emissões fugitivas; 

• Emissões pela queima 

de combustíveis

Agropecuária

Composto pelas emissões 

antropogênicas associadas às 

atividades agrícolas, incluindo 

emissoes entéricas.
Uso da terra

Único capaz de absorver 

emissões. Estão incluídas 

as atividades florestais e 

de manuseio da terra
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Referência: SEEG (2020)



Comentários e 

discussão aberta 



Sessão Capacitação

Cenário das emissões setoriais 

e soluções financeiras



Traduzindo SETORES em ATIVIDADE ECONÔMICA
Fonte: SEEG – Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de GEE 

Energia

Processos 

industriais

Agricultura

Resíduos

Uso da 

terra

Seções

CNAE 2.0 - subclasses
Subclasses

TOTAL 1.332

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura
122

Indústrias extrativas 45

Indústrias de transformação 420

Eletricidade e gás 8

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação
14

Construção 47

Comércio; reparação de veículos automotores e 

motocicletas
226

Transporte, armazenagem e correio 70

Alojamento e alimentação 16

Informação e comunicação 47

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 65

Atividades imobiliárias 6

Atividades profissionais, científicas e técnicas 40

Atividades administrativas e serviços complementares 54

Administração pública, defesa e seguridade social 9

Educação 23

Saúde humana e serviços sociais 53

Artes, cultura, esporte e recreação 28

Outras atividades de serviços 37

Serviços domésticos 1

Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais
1

Referência: SEEG (2020)



Emissões de caminhões 

representam ~ 1,6x 

emissões de todas 

Termelétricas

Setores selecionados - Energia

- Produção e consumo de combustíveis 

fósseis; 

- Geração de eletricidade; 

- 3ª maior fonte de emissões de GEE 

(21% do total nacional); 

- Tendência de crescimento – aumento 

do consumo de gasolina e diesel e 

expansão da geração termelétrica 

- Fontes de emissões: 

1) TRANSPORTES (49% do total); 

2) Emissões por consumo de energia 

na indústria (15%); 

3) Produção de combustíveis (13%);

4) Geração de energia elétrica (12%). 

Divisão entre transporte 

de carga e de 

passageiros ~ 50/50

Energia
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2%4%1%
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65%
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Referência: SEEG (2020)



Setores selecionados - Agropecuária

Agropecuária

- Rebanho bovino (fermentação entérica)

- Manejo de solos agrícolas (aplicação de 

fertilizantes)

- Manejo de dejetos animais

- Cultivo de arroz irrigado

- Queima de resíduos (palha de cana de 

açúcar)

- Fontes de emissões: 

1) PECUÁRIA (77% do total – 69% de 

corte e 8% de leite); 

2) Fertilizantes sintéticos (6%)

3) Demais subsetores (17%)

Produção 

(2005 –

2018) 

Emissões 

(2005 –

2018)

+120% +60%

25% 5%

Emissões da pecuária 

vêm caindo devido a 

diminuição do rebanho e 

melhora de produtividade
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Cultivo do Arroz Fermentação Entérica Manejo de Dejetos Animais Queima de Resíduos Agrícolas Solos Manejados

Plano ABC
❑ Recuperação de pastagens degradadas;

❑ Plantio direto;

❑ Integração lavoura-pecuária-floresta; e

❑ Manejo de dejetos animais. 

Meta
Recuperar 45 Milhões de Hectares

Progresso até 2017
4,7% da meta (10,4MM)

Referência: SEEG (2020)



Setores selecionados – Uso da terra

Uso da terra

- Principal fonte emissora da economia 

brasileira (~45%); 

- Única fonte com capacidade de capturar 

emissões

- Muito influenciado pelo desmatamento; 

- Outras influências: 

- Calagem (aplicação de calcário); 

- Queima de resíduos florestais; 

- Fontes de emissões: 

1) ALTERAÇÕES DE USO DE SOLO

2) Resíduos florestais

3) Calagem 

4) Remoção em áreas protegidas

5) Remoção por vegetação secundária; 

6) Remoção por mudança de uso da 

terra

- Amazônia: aumento de 

desmatamento em 

médias e grandes 

propriedades 

(especialmente Pará); 

- 4, 5 e 6 > Possibilidade 

de remoção de 

emissões; 

MT: 85tCO2e per capita ~12x a média 

mundial (desmatamento e rebanho)0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Histórico de emissões Brasil

Alterações de Uso do Solo Resíduos Florestais
Referência: SEEG (2020)



Setores selecionados – Riscos, Oportunidades e Soluções

Projeção de necessidade de investimentos em infraestrutura 

(2020 – 2040) ~ USD 630 bi 
fonte: Carbon Trust / Brazil Green Finance Program

De acordo com a CBI, para alcançar suas NDCs, o Brasil precisa 

de USD 1,3 tri em investimentos verdes nas áreas:

- Energia; 

- Transportes; 

- Imóveis; 

- Eficiência Energética; 

- Tratamento de resíduos; 

Porém – RISCOS 

- Rating soberano; - Risco de liquidez;  - Desmatamento

- Risco cambial; - Complexidade regulatória; 



Energia
Infraestrutura para energia de baixo carbono

(geração, transmissão e distribuição)
- BRL 968 bi em potencial de investimentos;
- 0,6% do GDP projetado;
- 1,2 milhão de potenciais novos empregos

Transportes (vias dedicadas, frotas limpas,

transporte ferroviário e infra dedicada)
- BRL 656 bi em potencial de investimentos;
- Criação de 130.000 novos empregos

- Valor estimado da Amazônia de pé: USD 1,8 tri aa
(Univ. Nacional da Austrália)

- USD 737,00 por hectare/ano em serviços florestais
(USD 40,00 por hectare/ano é a renda da agrop. de
baixa produtividade – WB);

- Plano ABC ~ 16% do total de crédito rural do
BNDES;

- CBI: oportunidades de USD 163 bi a serem
emitidos em títulos verdes agro (CRA e LCA);

- Transition Bonds e CRAs offshore (Lei 13.986/20)

Energia
Infraestrutura para energia de baixo carbono 

(geração, transmissão e distribuição)
- Cadeia de valor restrita e limitada para tecnologias chave; 
- Falta de incentivos para o investimento; 
- Capilaridade limitada; 
- Impactos tributários; 
- Baixa competitividade dos biocombustíveis 

Transportes (vias dedicadas, frotas limpas, 

transporte ferroviário e infra dedicada)
- Restrições tecnológicas (em determinadas 

municipalidades); 
- Dificuldades no desenvolvimento de parcerias 

(especialmente PPPs); 
- Dificuldades regulatórias (precificação); 

- Baixa histórica do Plano ABC (em comparação ao Plano 
Safra)

- Pouca participação do mercado de capitais no 
financiamento a atividade agropecuária 

- Mercado da agropecuária sustentável é opaco, tanto para 
tomadores de recursos quanto para investidores; 

- Pouca participação do setor segurador

Uso da terra e agropecuária

Uso da terra e agropecuária

Setores selecionados – Riscos, Oportunidades e Soluções

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50497413
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc
https://www.climatebonds.net/files/reports/brazil_agri_sumario_executivo.pdf


EQUITY

Tranches seniores

Fundos PE e VC

Tranches subordinadas

DÍVIDA

Títulos Soberanos

Treasuries e muni

Títulos temáticos

Securitizações e dívida 
estruturada

CIS – Contrato de 
impacto social

Blended Finance

INSTRUMENTOS 
TRANSFERÊNCIA RISCOS

Fundos garantidores

Seguro garantia

Garantias bancárias

Instrumentos de hedge

Setores selecionados – Riscos, Oportunidades e Soluções



Sessão capacitação

Avaliação em linha com o benchmark da CA100+

Resultado global do Benchmark

Brasileiras Participantes



Indicador Não atende Atende Parcialmente Atende Integralmente

Ambição para zerar emissões / Net 

Zero até 2050 (ou antes)

Metas de redução de emissões no 

longo prazo (2036-2050)

Metas de redução de emissões no 

médio prazo (2026-2035)

Metas de redução de emissões no 

curto prazo (até 2025)

Estratégia de descarbonização

Alinhamento da alocação de 

recursos

Engajamento com políticas 

climáticas (climate policy)

Governança Climática

Reporte TCFD

Anúncio em 23/03

38
Questões respondidas e 

agrupadas em

09
Grandes áreas

Sessão capacitação

Avaliação em linha com o benchmark da CA100+

https://www.climateaction100.org/whos-involved/companies/


Transparência climática da economia 

brasileira e insights para o engajamento 



Comentários e 

discussão aberta 



Venha participar do IPC

O IPC tem o objetivo de engajar e capacitar

investidores profissionais locais para que

avancem na descarbonização de portfólios,

enquanto buscam melhor retorno ajustado a

riscos

Ser um participante significa unir-se a um

grupo de investidores engajados, que tomaram

para si a responsabilidade de agir frente ao

atual cenário climático, prezando pelo

cumprimento do seu dever fiduciário.

Como participar?

• Membro ativo da Coalizão de Investidores; 

• Signatário do Compromisso pela 

Descarbonização;

• Participante das campanhas de 

engajamento junto a investidas; 

• Signatário do Investor Statement (em 

desenvolvimento)

Iniciativa e ApoioCoordenação Técnica e 

Secretaria Executiva

Parceiros

https://www.youtube.com/watch?v=w-_VIPZwyyg


Rafael Gersely

Especialista de Finanças Sustentáveis

rgersely@sitawi.net

Tatiana Assali

Gerente de Programas – Fin. Sustentáveis

tassali@sitawi.net



Investidores pelo Clima -
IPC

Rebeca Lima, Diretora Executiva

Lais Cesar, Gerente de Capital 
Markets

Apresentação CDP

Março de 2021



Agenda

Programa de Investidores

A importância da divulgação de informações

CDP & TCFD

CDP Score

Q&A

2 Name| @Twitter



O Programa de Investidores do CDP

3



NOSSA VISÃO & MISSÃO

Queremos ver uma economia 

próspera que funcione para as 

pessoas e o planeta a longo 

prazo. 

4

Focamos investidores, empresas e 
cidades em tomar medidas urgentes 
para construir uma economia 
verdadeiramente sustentável, medindo 
e entendendo seu impacto ambiental. 

Name | @Twitter



650+ investidores com US$ 96 trilhões em ativos

5

110+ membros da cadeia de suprimentos com mais de US $ 3 trilhões em poder 

aquisitivo 

7,000+ empresas responderam através do CDP

620+ cidades divulgaram informações ambientais

120+ estados e regiões mediram seus impactos ambientais

Name | @Twitter

COMO TRABALHAMOS: As Partes Interessadas



AUTORIDADE

Investidores

As empresas fornecem dados sobre impactos 

ambientais em torno do TCFD (riscos, 

oportunidades, investimentos e estratégias).

Empresas

COMO TRABALHAMOS: O Pedido ao Investidor

6

SOLICITAÇÃO DE 

DIVULGAÇÃO

CDP fornece divulgação, dados e insights de 

volta aos investidores

Os investidores usam a divulgação, dados e insights do CDP para tomar 

decisões informadas sobre investimento e engajamento e impulsionar ações



Foco temático

Desenvolvidos de forma independente, os temas do CDP demonstram 
interconexão

7

Mudança do 

Clima

 Abrange Gestão, Riscos e 

Oportunidades e emissões e 

metas de GEE.

 Módulos adicionais para 

empresas de óleo e gás, 

concessionárias de energia 

elétrica, auto, TIC e FBT, bem 

como para o programa Supply

Chain. 

 Mais de 6.000 empresas

Água

 Perguntas focadas no estado 

atual, avaliação de risco de água, 

riscos e oportunidades, 

contabilidade de água, 

governança, estratégia, 

compliance, metas e iniciativas.  

 Empresas voltadas para setores 

intensivos em água. 

 Mais de 1.500 empresas

Florestas

 Respostas baseadas em 4 

commodities de risco florestal: 

madeira, produtos de gado, óleo 

de palma e soja.

 Perguntas focadas em riscos de 

desmatamento, oportunidades 

de negócios, políticas e metas 

de desmatamento, engajamento 

da cadeia de suprimentos, 

rastreabilidade e certificação.

 Mais de 1.100 empresas



Ciclo da Campanha de Engajamento

8

De 
Fevereiro 
a Março 

Abril 

De Abril 
a Julho

Processo de 

seleção das 

empresas pelos 

Investidores

Processo de envio das 

cartas dos Investidores as 

Empresas

Período de 

recebimento das 

informações



CDP LATAM 2020
Empresas solicitadas por investidores em Todos os Temas

9

182
208

243
266 281

257
289 290 283

299

344

77 83 96 98 107
128 139

106 97 104
127

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Números de divulgação – Todos os temas solicitados pelo investidor LATAM

Total Invited Total Submitted

42% 40% 40% 37% 38%

50% 48%

37% 34% 35% 36%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taxa de divulgação – Todos os temas solicitados pelo investidor LATAM



A importância de Solicitar a Divulgação das Informações 

10



11

ATIVOS ENCALHADOS

A importância de solicitar a divulgação dados as 

empresas – Riscos atrelados a Mudança Climática



A importância de solicitar a divulgação – Riscos 

Atrelados a Florestas 

12

SOFT COMMODITIES MINEIRAÇÃO



A importância de solicitar a divulgação – Riscos 
Atrelados a Segurança Hídrica  

13

CUSTO DA NÃO-AÇÃO Insights por Setor



Análise de Informações pelo TCFD

14



Um "pacote" de resposta ao CDP

Frameworks relacionados ao CDP

15

MODULOS

C0 Introdução

C1 Governança

C2 Riscos e oportunidades

C3 Estrategia de negocio

C4 Metas e desempenho

C5 Metodologia de emissões

C6 Dados de emissões

C7 Divisão de emissões

C8 Energia

C9 Métricas adicionais

C10 Verificação

C11 Precificação de carbono

C12 Compromiso

C13 Outros

GRI 201

GRI 302

GRI 305

GRI 415

GRI 102

Saiba mais sobre a conexão 

entre GRI e CDP.

https://www.globalreporting.org/media/zrtnajcx/gri-standards-and-cdp-2017-climate-change-linkage-document.pdf?g=b648b2d7-d6dc-4190-805e-abca442c3488


CDP, primeiro framework 100% adaptado a TCFD

A TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), sob a liderança do Financial Stability

Board – FSB, apresentou em junho de 2017 um conjunto de recomendações para divulgações

financeiras voluntárias relacionadas ao clima que sejam consistentes, comparáveis, confiáveis,

claras, eficientes e úteis para a tomada de decisão de bancos, seguradoras e investidores.

Todas as recomendações e orientações da TCFD foram incorporadas nos questionários do CDP
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Governança Estratégia Gestão de Riscos Metricas e Metas

Divulgar a governança da 

organização em relação a riscos e 

oportunidades relacionados ao 

clima.

Divulgar os impactos reais e potenciais de 

riscos e oportunidades relacionados ao 

clima nos negócios, na estratégia e no 

planejamento financeiro da organização, 

onde essas informações são materiais.

Divulgar como a organização 

identifica, avalia e gerencia os riscos 

relacionados ao clima.

Divulgar as métricas e metas usadas 

para avaliar e gerenciar riscos e 

oportunidades relevantes relacionados 

ao clima, onde essas informações são 

materiais.

Divulgação 

recomendada

Questionário 

CDP

Divulgação 

recomendada

Questionário 

CDP

Divulgação 

recomendada

Questionário 

CDP

Divulgação 

recomendada

Questionário 

CDP

a) Descreva a 

supervisão do conselho 

sobre riscos e 

oportunidades 

relacionados ao clima.

CC1.1b a) Descreva os riscos e 

oportunidades relacionados 

ao clima que a organização 

identificou a curto, médio e 

longo prazo.

CC2.1

CC2.2b

CC2.3

CC2.3a

CC2.4

CC2.4a

a) Descreva os processos 

da organização para 

identificar e avaliar riscos 

relacionados ao clima.

CC2.2b 

CC2.2c

a) Divulgue as métricas 

usadas pela organização 

para avaliar riscos e 

oportunidades 

relacionados ao clima, de 

acordo com sua estratégia 

e processo de 

gerenciamento de riscos.

CC4.2

b) Descreva o papel da 

administração na 

avaliação e 

gerenciamento de 

riscos e oportunidades 

relacionados ao clima

CC1.2, 

CC1.2a

b) Descreva o impacto dos 

riscos e oportunidades 

relacionados ao clima nos 

negócios, na estratégia e no 

planejamento financeiro da 

organização.

CC2.5

CC2.6

CC3.1

CC3.1c

b) Descreva os processos 

da organização para 

gerenciar riscos 

relacionados ao clima.

CC2.2c 

CC2.2d

b) Divulgue as emissões 

do Escopo 1, Escopo 2 e, 

se apropriado, do Escopo 

3 de gases de efeito 

estufa (GEE) e os riscos 

relacionados

CC6.1

CC6.3 

CC6.5

c) Descreva a resiliência da 

estratégia da organização, 

levando em consideração 

diferentes cenários 

relacionados ao clima, 

incluindo um cenário de 2 °

C ou menos.

CC3.1a

CC3.1d

c) Descreva como os 

processos para identificar, 

avaliar e gerenciar riscos 

relacionados ao clima são 

integrados ao 

gerenciamento geral de 

riscos da organização.

CC2.2 c) Descreva as metas 

usadas pela organização 

para gerenciar riscos e 

oportunidades 

relacionados ao clima e 

desempenho em relação 

às metas.

CC4.1

CC4.1a CC4.1b



CDP Score
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Scoring Overview – CDP Bands
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Final 

score

A

A-

B

B-

C

C-

D

D-



Como as questões são avaliadas?



Como funciionam os thresholds?
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Level
Climate 

change
Water Forests Final score

Disclosure

0 – 44% 0 – 44% 0 – 44% D -

45 – 79% 45 – 79% 45 – 79% D

Awareness

0 – 44% 0 – 44% 0 – 44% C -

45 – 79% 45 – 79% 45 – 79% C

Management

0 – 44% 0 – 44% 0 – 44% B -

45 – 75% 45 – 70% 45 – 65% B

Leadership

0 - 64% 0 - 54% 0 - 59% A -

65 – 100% 55 – 100% 60 – 100% A
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Final Score: B



 Independente: A pontuação é realizada por organizações parceiras, treinadas e 

acreditadas pelo CDP. Todas as pontuações estão sujeitas a verificações rigorosas 

de garantia de qualidade.

 Comparável: As metodologias do CDP são as mesmas em todos os países - as 

mesmas ações-chaves precisam ser demonstradas e as mesmas informações 

devem ser fornecidas.

 Transparente: o guia completo e a metodologia de pontuação estão disponíveis 

online, juntamente com webinars e capacitações.

 Largo alcance: Em 2020, mais de 8 mil pontuações individuais foram concedidas.

 Influente: as pontuações públicas são publicadas no site do CDP e incluídas aos 

terminais da Bloomberg, Google Finance e Deutsche Börse, compartilhadas 

diretamente com os investidores.

Princípios de pontuação
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Q&A
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CDP has offices and engagement teams in North America, Latin America Europe, Japan, China, 

Hong Kong & South East Asia and Australia & NZ, and also partners with local organizations in 

other emerging markets

www.cdp.net/investor

Rebeca.Lima@cdp.net Executive Director CDP Latin America

Lais.cesar@cdp.net Capital Markets Manager, Latin America

Mais informações

Para mais informações, envie um e-mail para um dos contatos abaixo.


