
ESG – da Teoria à Prática
Bate papo sobre Clima e Energia  

Fernando Eliezer Figueiredo
Thinker & Associados 

14 dez  2020



PREÂMBULO
Estamos diante de um momento crítico na história da 
Terra, numa época em que a humanidade deve 
escolher o seu futuro ...                 

A SITUAÇÃO GLOBAL
Os padrões dominantes de produção e consumo estão 
causando devastação ambiental, esgotamento dos recursos e 
uma massiva extinção de espécies.

DESAFIOS FUTUROS
A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar 
da Terra e uns dos outros ou arriscar a nossa destruição e 
a da diversidade da vida. 

https://docs.ufpr.br/~dga.pcu/Carta%20da%20Terra.pdf

https://docs.ufpr.br/~dga.pcu/Carta%20da%20Terra.pdf


Impulsos na agenda global em 2019 / 2020 



Por que as discussões em Davos foram tão imporantes ? 

Os 5 riscos globais em termos de 

Probabilidade - 5 ambientais 

1. Clima extremo

2. Falha na Ação Climática

3. Desastres Naturais 

4. Perda da Biodiversidade

5. Desastres no Meio Ambiente 

feito por humanos

Os 5 riscos globais em termos de 

Impacto – 3 ambientais

1. Falha na Ação Climática 

2. Armas de destruição em massa

3. Perda da Biodiversidade

4. Clima extremo

5. Crise de água
Fonte:  Insight Report 15th Edition In partnership with Marsh & 

McLennan and Zurich Insurance Group
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Investidores e setor financeiro têm estabelecido 
critérios sócio ambientais

https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter

Estimado CEO,

Como gestora de ativos, a BlackRock investe em 

nome dos clientes, e eu estou escrevendo para 

você como consultor e responsável fiduciário 
desses clientes. O dinheiro que gerimos não é 

nosso. Pertence a pessoas em dezenas de países 

que buscam seus objetivos financeiios de longo 

prazo, como a aposentadoria. Temos uma grande 

responsabilidade perante essas instituições e 

indivíduos – que são acionistas da sua 

empresa e milhares de outros –de fomentar 

a geração de valor no longo prazo.

As alterações climáticas tornaram-se um 

fator decisivo nas perspectivas das 

empresas a longo prazo. Em setembro do ano 

passado, quando milhões de pessoas saíram às 

ruas para exigir medidas contra mudanças 

climáticas, muitos enfatizaram o impacto 

significativo e duradouro que elas terão no 

crescimento econômico e na prosperidade – um 

risco que, até agora, os mercados têm sido lentos 

em refleti-los. Mas a consciência está mudando 

muito rapidamente, e acredito que estamos à 

beira de uma mudança estrutural nas 

finanças.

https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter


No Brasil começa a ganhar corpo debates, matérias sobre
EESG<>ESG<>ASG – Ambiental, Social e Governança



E as Mudanças Climáticas ? 



Emissões de Gases de Efeito Estufa Globais 

Emissões globais em 

2016 52 GtCO2e

(gigatolenadas de CO2 

equivalente) 

Projeções indicam que 

em 2030 será entre 52 a 

58 GtCO2e 

Emissões anuais 

precisam cair pela 

metade (25-30 GtCO2e 

por ano) em 2030 para 

limitar o aquecimento 

a 1,5˚C

https://www.ipcc.ch/sr15/

https://www.ipcc.ch/sr15/


Metas Brasileiras para 

o Acordo de Paris

METAS COMPROMISSOS



Emissões Brasileiras 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf

Em 2019, o país emitiu 2,175 bilhão de toneladas brutas de gases de efeito estufa, 

medidas em gás carbônico equivalente (CO2 e), um valor 9,5% maior do que o 

1,932 bilhão de toneladas de CO2 e verificado em 2018 segundo o SEEG.

http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf


Emissões Brasileiras por setor – SEEG – Observatório do clima 1973 - 2013 
http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission#

Com esta trajetória de emissões hoje o Brasil, é o 7.o maior 
emissor de gases de efeito estufa do mundo com 2,9% do total

http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission


Fonte: Navigating the Numbers - Greenhouse Gas Data and International Climate Policy

Disponível em: www.wri.org 



* Certifique-se de lavar as mãos e tudo ficará bem ... será !?
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