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Atualizações da iniciativa



Encerramento do 2º ciclo de engajamento climático do IPC

Entregue em 04/10

Entregue em 04/10

Entregue em 07/10

Entregue em 22/10

Entregue em 22/12

Empresas engajadas

Acesse todos os relatórios 
de engajamento na área de 
arquivos do site, por meio 
do link https://www.investi
dorespeloclima.com.br/arq
uivos ou do QR Code ao 
lado. Senha: ipc.

https://www.investidorespeloclima.com.br/arquivos
https://www.investidorespeloclima.com.br/arquivos


Publicação do White Paper "Uma conversa sobre carbono: Principais 
conceitos e perspectivas para o cenário brasileiro"

O White Paper origina-se da conversa
com especialistas sobre mercados de
carbono ocorrido em setembro de
2021 em reunião ordinária do IPC com
a presença de Caroline Prolo, Natalie
Unterstell e Ronaldo Seroa da Mota.
O documento busca sintetizar diversos
conceitos inerentes aos mercados de
carbono, sejam voluntários ou
regulados, e as mudanças climáticas e
seus riscos, assim como traçar um
perfil desses mercados e disponibilizar
dados relevantes sobre o tema.

Acesse o whitepaper
no link https://info.sita
wi.net/conversa-sobre-
carbono ou por meio 
do QR Code ao lado. 

https://info.sitawi.net/conversa-sobre-carbono


Projeto Talanoa | Consulta: como riscos climáticos impactam as 
atividades bancárias e de investimentos?

Estudo para compreender a relevância dos principais fatores de risco climático e
como políticas públicas relacionadas ao clima são percebidas e incluídas nas
análises de risco das instituições financeiras.

Atualmente, temos 28 respondentes, em sua maioria gestoras de ativos 
independentes. Prazo para participação: 16/02.

4,5%

4,5%

Acesse 
o questionário no link 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfUDt
TCGgI55GgemQhVfVyr5TS
OelDuUSVwvayIOS-
unrnbaA/viewform ou por 
meio do QR Code ao lado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUDtTCGgI55GgemQhVfVyr5TSOelDuUSVwvayIOS-unrnbaA/viewform


Feedback da iniciativa 
em 2021



Apresentação da 
versão beta 
da Ferramenta de 
Estimativa de Emissões 
de CO2e



Sobre a ferramenta

A ferramenta possibilita estimar o fator de emissão 
(toneladas de CO2e) de companhias brasileiras,
considerando a média de emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) por real de receita bruta anual do 
setor, subsetor ou segmento econômico que está 
empresa está inserida. A versão beta, que foi 
desenvolvida em formato excel, será em breve 
disponibilizada em um sistema online.

O que é? Por que?

Um grande desafio para a descarbonização de 
portfólios de investimento é a ausência 
de informação das emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) das empresas investidas, que 
muitas vezes não possuem ou não divulgam esses 
dados, a ferramenta facilita o cálculo da pegada 
de carbono de portfólios de investimento, 
possibilitando estimar as emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) escopo 1 e 2 de empresas 
investidas, que não divulgam suas emissões, com 
base em seu setor de atuação.



Sobre a ferramenta

A ferramenta utiliza como proxy os fatores de 
emissão de GEE (em tCO2e/BRL) de mais de 600 
companhias brasileiras de capital aberto para 
estimar o potencial fator de emissão de 
uma companhia que não mensura ou divulga esse 
dado. Nesta primeira versão da ferramenta, foram 
consideradas as emissões de escopo 1 e 2. Os 
dados são delimitados por atividade econômica e 
pela receita bruta da empresa. Para a realização 
da proxy foram considerados como insumos:

• Classificações setoriais, disponíveis no site da 
B3¹ e do GICS²;

• Dados públicos de mais de 600 companhias de 
capital aberto, disponíveis nos respectivos sites 
de relações com investidores;

• Dados disponibilizados pelo Registro Público de 
Emissões.

Como? Quem?

A ferramenta pode ser utilizada de forma gratuita, 
por qualquer pessoa interessada em 
estimar fatores de emissão. Seu público-alvo 
principal são investidores profissionais 
(asset owners e asset managers) interessados 
em calcular a pegada de carbono de seu 
portfólio e de suas investidas.

¹ Classificação setorial | B3
² GICS - Global Industry Classification Standard

Disclaimer
Os dados contidos na ferramenta são estimativas

baseados em materiais e informações disponibilizadas

publicamente e não constituem recomendações de

investimento.

https://www.registropublicodeemissoes.com.br/
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes/consultas/classificacao-setorial/
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/gics


Como utilizá-la



Os fatores de emissões gerados pela ferramenta podem ser utilizados para:

• Complementar o cálculo da pegada de carbono de um portfólio, usando as
estimativas oferecidas da ferramenta para lidar com a ausência de informação
sobre as emissões de companhias investidas;

• Comparar as emissões de uma empresa investida à média de emissões de seus
pares setoriais, utilizando essa referência como insumo para engajamento
climático com investidas.

Interpretando os resultados e contextos de utilização

Recomendamos que os fatores de emissão gerados pela ferramenta não
sejam utilizados para:

• Substituir a importância e necessidade de elaboração de inventários de gases
de efeito estufa;

• Substituir a relevância do uso de informações primárias da empresa investida
no cálculo da pegada de carbono de um portfólio.



Próximos passos

Uso da ferramenta e envio de feedback para ipc@sitawi.net

Lançamento da versão online



Perguntas e respostas



Tatiana Assali

Gerente de Programas de Finanças Sustentáveis

tassali@sitawi.net

Marina Briant

Consultora de Finanças Sustentáveis

mbriant@sitawi.net

Entre em contato

mailto:tassali@sitawi.net
mailto:mbriant@sitawi.net
https://www.linkedin.com/company/sitawi
https://www.sitawi.net/
https://www.investidorespeloclima.com.br/

