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Garantir net zero até a metade do século 
e manter viável a meta de 1,5°C 

Os países estão sendo solicitados a apresentar metas 
ambiciosas de redução de emissões para 2030 que se alinham 
com o alcance de carbono líquido zero até a metade do século. 

Para cumprir essas metas de expansão, os países precisarão:
• acelerar a eliminação do carvão

• reduzir o desmatamento
• acelerar a mudança para veículos elétricos

• incentivar o investimento em energias renováveis.

Mobilizar finanças
Para cumprir nossas duas primeiras metas, os países 

desenvolvidos devem cumprir sua promessa de mobilizar pelo 
menos US $ 100 bilhões em financiamento climático por ano até 
2020. As instituições financeiras internacionais devem fazer sua 

parte e precisamos trabalhar para liberar os trilhões de 
financiamento dos setores público e privado necessários para 

garantir a rede zero global.

Adaptar-se para proteger comunidades 
e habitats naturais
O clima já está mudando e continuará mudando mesmo com a 
redução das emissões, com efeitos devastadores. Na COP26, 
precisamos trabalhar juntos para capacitar e incentivar os 
países afetados pelas mudanças climáticas a:
• proteger e restaurar ecossistemas
• construir defesas, sistemas de alerta e infraestrutura 

resiliente e agricultura para evitar a perda de casas, meios 
de subsistência e até mesmo vidas

Trabalhar juntos 
Só podemos enfrentar os desafios da crise climática 
trabalhando juntos. Na COP26 devemos:
• finalizar o Livro de Regras de Paris (as regras detalhadas 

que tornam o Acordo de Paris operacional)
• acelerar as ações para enfrentar a crise climática por meio 

da colaboração entre governos, empresas e a sociedade 
civil.
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Os quatro objetivos da COP26

#PACTOnaCOP 

https://ukcop26.org/cop26-goals/


Garantir net zero até a metade do século 
e manter viável a meta de 1,5°C 

Empresas e os investidores precisam ser 
responsabilizados e agir de forma decisiva, 
assumindo compromissos confiáveis para 

descarbonizar suas operações e cadeias de valor

Mobilizar finanças

Garantir que financiamento público e privado 
estejam alinhados com o Acordo de Paris 

Adaptar-se para proteger comunidades 
e habitats naturais

Investir em planos de adaptação e comunidades 
resilientes
Proteger e restaurar ecossistemas, resolver perdas 
e danos 

Trabalhar juntos 

Envolver a sociedade civil, empresas, investidores e 
governos subnacionais para um multilateralismo 
inclusivo para acelerar a ação
Passar de adoção para implementação
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#PACTOnaCOP 



No mundo

136 
partes enviaram sua nova NDC (109 
países mais a UE27)

Todos os países do G7 anunciaram o aumento da 
ambição de suas metas, mas a lacuna de emissões 
atual ainda está entre 20 e 23 GtCO2e. 

países se comprometeram com a 
neutralidade de carbono até 2050
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#PACTOnaCOP 

No Brasil

Cidades
Belo Horizonte
Curitiba
Fortaleza
Ouro Preto
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
Serra Talhada

Estados
Minas Gerais
Pará
Pernambuco
São Paulo

Estados e Cidades na campanha global Race to Zero:

Dados outubro de 2021



28
empresas BRASILEIRAS tem
compromisso com a Science Based Targets 
Initiative

5
delas já tem suas metas aprovadas pela 
iniciativa, garantindo um alinhamento com 
o Acordo de Paris

Lista  comlpeta de empresas disponível aqui.

25%
das empresas de alto impacto* se 
comprometem com a iniciativa

Nos países não-G7 do G20,  em apenas 6% das 
empresasas metas são baseadas na ciência, em
comparação com 25% no G7

Somente 8% das empresas com compromissos Net Zero 
de longo prazo possuem metas de curto e médio prazos

2007
empresas tem compromisso com a 
Science Based Targets Initiative, 
sendo 48% delas alinhadas a 
ambição de 1,5°C 

983 
delas já tem suas metas aprovadas
pela iniciativa, garantindo um 
alinhamento com o Acordo de Paris

No mundo No Brasil

Dados outubro de 2021

*Dentro da lista de empresas high impact do CDP 
que considera emissões e capitalização bursátil

São as emissões estimadas de escopos 1, 2 
e 3  das cadeias de valor* em que estas 28 
empresas estão inseridas (dados 2020). A 
título de referencia, isso seria equivalente à  
quase um quarto das emissões nacionais.

500 
Mton CO2eq./ano

*nacional e internacional

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action?status=Targets%20Set&country=Brazil#table


Eventos online pré COP

LANÇAMENTO DO

ORGANIZAÇÃO: 
Iniciativa Science Based Targets 

(SBTi)

DATA | HORÁRIO:
quinta-feira, 28 de outubro

12h 14h (BRA)

A iniciativa Science Based Targets (SBTi) está 
lançando o primeiro standard global para 
que empresas estabeleçam metas net-
zero para redução de suas emissões de GEE o 
SBTi Net-Zero Standard. 

O SBTi Net-Zero Standard fornece uma
compreensão comum, robusta e baseada na
ciência sobre as metas net-zero, proporcionando 
clareza e confiança para os planos de 
descarbonização de curto e longo prazos.

Esse evento virtual apresentará o Standard e 
discutirá como as empresas podem estabelecer
metas net-zero em linha com a ciência climática. 

SBTi Net-Zero 
Standard

ASSISTA AQUI

#PACTOnaCOP 
https://sciencebasedtargets.org/net-zero

https://www.youtube.com/watch?v=OLwv4mINLRw
https://sciencebasedtargets.org/net-zero


Roadmap to Integrate Offshore Renewable 
Energy into a Climate-Smart Marine Spatial Plan
Em 5 de novembro, o lançamento do quarto produto final da 
série Blue Road do Pacto Global da ONU para a COP26: Projeto 
para um Oceano Climático Inteligente para Cumprir 1,5 ° C, 
Trajetória de Trajetória de 1,5 ° C para o Transporte Marítimo e 
Algas Marinhas como uma Base Natural Declaração da Visão 
da Solução Climática.

Anúncios e Entregáveis do Pacto Global da 
ONU para a COP26
O primeiro padrão Net-Zero do mundo
Em 28 de outubro, em parceria com a iniciativa Science Based Targets 
(SBTi), lançamos o primeiro padrão Net-Zero do mundo, com a presença 
de mais de 4000 participantes ao vivo. O Padrão é o resultado de um 
processo de consulta de várias partes interessadas por mais de dois anos 
e é a primeira estrutura baseada em ciência para as empresas definirem 
metas líquidas de zero. Isso permitirá a verificação independente das 
metas de redução de emissões de longo prazo das empresas e 
responsabilizá-las por seu progresso para um futuro igualitário e zero.

CEO Study "Climate Leadership in the Eleventh Hour"
Em 1º de novembro, em parceria com a Accenture, lançaremos o Estudo 
de CEOs, o maior programa mundial de pesquisas de CEOs sobre 
sustentabilidade. O estudo CEO representa mais de uma década de 
pesquisas sobre negócios sustentáveis. Nesta edição especial, mais de 
1.200 CEOs em 130 países e 21 setores apresentam suas perspectivas 
autênticas sobre a contribuição do setor privado para a ação climática.

Acesse o estudo aqui!

Partnership between the Water 
Resilience Coalition and UNICEF
No dia 8 de novembro, nova parceria será 
anunciada e empresas membro também lançarão 
um apelo à ação para que mais empresas assinem 
o compromisso com a Water Resilient Coalition.

28/10

01/11

05/11

05/11

https://sciencebasedtargets.org/net-zero

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-166/Accenture-UNGC-CEO-Study-Sustainability-2021.pdf#zoom=40
https://sciencebasedtargets.org/net-zero


Water Resilience Coalition's 2030 Roadmap
Em 11 de novembro, será lançado o Roteiro da Coalizão para 
a Resiliência Hídrica, que apresenta as estratégias e ações 
que permitirão a realização das ambições de longo prazo da 
Coalizão. As empresas membros se comprometem a 
implementar um impacto positivo na água, para permitir água 
e saneamento sustentáveis, e acesso à higiene para 100 
milhões de pessoas, bem como para acelerar a ação coletiva 
para alcançar melhores resultados de resiliência hídrica em 
100 bacias que sustentam 3 bilhões de pessoas.

Business Ambition for 1.5°C 
announcement and report
No dia 10 de novembro, com o SBTi, divulgaremos 
o número de empresas comprometidas com a 
Ambição de Negócios para 1,5 ° C. O anúncio é 
acompanhado de um “Relatório de Status: 
Ambição Empresarial para Campanha de 1,5 ° C: 
Respondendo à Crise Climática”, mostrando o 
sucesso da Campannha Ambição Empresarial 
para 1,5 ° C desde de seu lançamento na Cúpula 
de Ação Climática da ONU 2019 até a data..

ANÚNCIOS E ENTREGÁVEIS DO PACTO GLOBAL DA ONU PARA A COP26

UN Global Compact Think Lab on Just 
Transition with the ILO
Em 10 de novembro, anunciando o novo 
compromisso que reúne empresas para 
desbloquear o potencial de empregos verdes e 
garantir que a transição para uma economia de 
carbono zero não deixe ninguém para trás.

10/11 11/11



Parceria

ACOMPANHE TODO CONTEÚDO E AÇÕES AQUI

LIVES | ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS | ENTREVISTAS

#PACTOnaCOP 

https://lps.exame.com/exame-na-cop26


Eventos paralelos na COP26

ORGANIZAÇÃO: 
Rede Brasil do Pacto Global através da 

Iniciativa Empresarial em Clima (IEC) e Observatório

do Clima (OC)

DATA | HORÁRIO:
terça-feira, 02 de novembro

16h 17h Glasgow 

(13h às 14h BRA)

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA: 
português-inglês e inglês-português

BRASIL CLIMATE ACTION HUB

Os eventos serão abertos para público presencial na Blue Zone em Glasgow e também

serão transmitidos ao vivo. Para mais informações e atualizações verifique o site do 

Brasil Climate Action Hub

Como o Setor Financeiro 
pode Contribuir para o 
Aumento da Ambição 
Climática no Brasil?

SOBRE:
Será discutido como o setor financeiro pode contribuir para consolidar um loop 

de ambição climática no Brasil, com o objetivo de entender qual o papel do país 

na limitação do aumento de temperatura em  1,5°C. Representantes de 

instituições financeiras e redes que trabalham com o mercado de capitais 

debaterão sobre o papel do setor financeiro para o enfrentamento à mudança 

do clima no país e os próximos passos rumo a uma transição de baixo carbono, 

apoiando-se em casos práticos e em soluções concretas.

PRESENÇAS CONFIRMADAS:
Sergio Suchodolski, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

Ana Lima , UNPRI

Moderação: Gustavo Sousa, CDP (IEC)

#PACTOnaCOP 

ASSISTA AQUI

https://www.brazilclimatehub.org/
https://www.brazilclimatehub.org/
https://auditoriobrazilclimatehub.nerdetcetera.com/


Metas Baseadas 
na Ciência 
ORGANIZAÇÃO: 
Rede Brasil do Pacto Global através da 

Iniciativa Empresarial em Clima (IEC),

Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (IPAM) e Rede C40

DATA | HORÁRIO:
terça-feira, 09 de novembro

14h 17h Glasgow  

(11h às 14h BRA)

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA: 
português-inglês e inglês-português

SOBRE:
O que metas climáticas baseadas na ciência significam para os diferentes atores setores? Esse 
painel pretende responder a essa pergunta e explicar o porquê dessas metas serem estratégia-
chave para um ciclo virtuoso de ambição net-zero. O Hub convidará representantes de governos 
subnacionais, empresas e outras organizações para debater suas experiências na implementação de 
metas nos setores de mudanças no uso da terra, industrial e de energia & transportes. 
Serão abordados os principais desafios e oportunidades associados 
aos diferentes níveis de maturidade e conjunturas, de modo que 
o público-alvo seja encorajado a somar esforços à campanha 
Race to Zero (RTZ) e às demais alianças que buscam 
o net-zero global até no máximo 2050.

ABERTURA
• Alberto Carillo Pineda, Diretor Executivo e
founder da Science Based Targets Initiative
• Ilan Cuperstein, vice-diretor regional para a 
América Latina da Rede C40 Cities Climate 
Leadership Group
• Inamara Melo, Coordenadora do CT de Clima
da Associação Brasileira de Entidades Estaduais 
de Meio Ambiente e Secretária Executiva de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Pernambuco

Eventos paralelos na COP26
BRASIL CLIMATE ACTION HUB

Os eventos serão abertos para público presencial na Blue Zone em Glasgow e também
serão transmitidos ao vivo. Para mais informações e atualizações verifique o site do Brasil 
Climate Action Hub #PACTOnaCOP 

ASSISTA AQUI

https://www.brazilclimatehub.org/
https://www.brazilclimatehub.org/
https://auditoriobrazilclimatehub.nerdetcetera.com/


Metas Baseadas 
na Ciência 
ORGANIZAÇÃO: 
Rede Brasil do Pacto Global através da 

Iniciativa Empresarial em Clima (IEC),

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

(IPAM) e Rede C40

DATA | HORÁRIO:
terça-feira, 09 de novembro

14h 17h Glasgow  

(11h às 14h BRA)

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA: 
português-inglês e inglês-português

Eventos paralelos na COP26
BRASIL CLIMATE ACTION HUB

#PACTOnaCOP 

ASSISTA AQUI

PAINEL LULUCF

14h 15h Glasgow  

(11h às 12h BRA) 

SPEAKERS

• André Guimarães, Diretor Executivo 
do IPAM

• Andrea Alvares, Vice-Presidente de 
Marketing, Inovação e 
Sustentabilidade da Natura

• Helder Barbalho, Governador do 
Estado do Pará

• Lucia Rodrigues, Líder de Filantropia 
da Microsoft 

• José Bertotti, Secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de 
Pernambuco

https://www.brazilclimatehub.org/
https://auditoriobrazilclimatehub.nerdetcetera.com/


Metas Baseadas 
na Ciência 
ORGANIZAÇÃO: 
Rede Brasil do Pacto Global através da 

Iniciativa Empresarial em Clima (IEC),

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

(IPAM) e Rede C40

DATA | HORÁRIO:
terça-feira, 09 de novembro

14h 17h Glasgow  

(11h às 14h BRA)

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA: 
português-inglês e inglês-português

Eventos paralelos na COP26
BRASIL CLIMATE ACTION HUB

#PACTOnaCOP 

ASSISTA AQUI

PAINEL INDÚSTRIA

15h 16h Glasgow  

(12h às 13h BRA) 

SPEAKERS

• Francisco Razzolini, Diretor de 
Tecnologia Industrial, Inovação, 
Sustentabilidade e Projetos da Klabin 

• Marcelo Calero, Secretário Municipal 
de Governo e Integridade Pública da 
prefeitura do Rio de Janeiro

• Oswaldo Lucon, Assessor de 
Mudanças Climáticas da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) 
do governo de São Paulo 

• Taise Beduschi, Gerente de 
Sustentabilidade do Grupo Malwee

https://www.brazilclimatehub.org/
https://auditoriobrazilclimatehub.nerdetcetera.com/


Metas Baseadas 
na Ciência 
ORGANIZAÇÃO: 
Rede Brasil do Pacto Global através da 

Iniciativa Empresarial em Clima (IEC),

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

(IPAM) e Rede C40

DATA | HORÁRIO:
terça-feira, 09 de novembro

14h 17h Glasgow  

(11h às 14h BRA)

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA: 
português-inglês e inglês-português

Eventos paralelos na COP26
BRASIL CLIMATE ACTION HUB

#PACTOnaCOP 

ASSISTA AQUI

PAINEL ENERGIA E TRANSPORTE

16h 17h Glasgow  

(13h às 14h BRA) 

SPEAKERS

• Dominic Schmal, Diretor de 
Sustentabilidade EDP Brasil

• José Bertotti, Secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de 
Pernambuco 

• Marta Suplicy, Secretária Municipal de 
Relações Internacionais EDP (TBC)

• Rodolfo Sirol, Diretor de 
Sustentabilidade CPFL e Presidente do 
Conselho Administrativo Rede Brasil do 
Pacto Global

https://www.brazilclimatehub.org/
https://auditoriobrazilclimatehub.nerdetcetera.com/


Side Events Oficiais da COP26

ORGANIZAÇÃO: 
Ethos, Rede Brasil do Pacto 

Global, iCS, iCV e Instituto 

Talanoa

DATA | HORÁRIO:
terça-feira, 9 de novembro

15h00 16h15 Glasgow

(12h00 às 13h15 BRA)

LOCAL: 
Blue Zone, South Downs 

(Multimedia Studio 1)

Elevando a ambição da NDC 
brasileira e os caminhos de 
descarbonização para o Brasil

SOBRE:
Este evento tem como objetivo conduzir uma abordagem multissetorial para implementar o NDC 

brasileiro, endereçar recomendações ao setor público e privado, mostrar compromissos com a 

ambição climática e caminhos confiáveis para a descarbonização até 2030, incluindo a adesão a 

iniciativas como SBTi e Race to Zero

SPEAKERS CONFIRMADOS

#PACTOnaCOP 

Marina Ferro, Ethos Institute 

Carlo Pereira, Rede Brasil do Pacto Global 

Denise Hills, Natura & CO; Francisco Razzolini - Klabin. 



SOBRE:

O evento acontece durante a semana de alto 

nível da COP e contará com os principais 

executivos, especialistas em sustentabilidade 

corporativa e líderes empresariais, além de 

chefes de agências da ONU e organizações da 

sociedade civil, que se reunirão para 

apresentar ações concretas para um economia 

net zero, para aumentar a resiliência da 

sociedade e destacar estratégias para 

desbloquear o financiamento climático.

O evento contará com sessões plenárias ao 

vivo da COP26, sessões de discussão 

temáticas e oportunidades exclusivas de 

networking (online).

ORGANIZAÇÃO: 
Pacto Global da ONU e Redes Locais

DATA | HORÁRIO:
quarta-feira, 10 de novembro

9h00 20h00 Glasgow

(6h00 às 1h00 BRA)

LOCAL: 
presencialmente na Blue Zone 

apenas para convidados e online 

através da plataforma Hopin

Side Events Oficiais da COP26

AGENDA E INSCRIÇÕES

#PACTOnaCOP 

H.E. António Guterres
Secretary-General, 
United Nations

Inger Andersen 
Executive 
Director, UNEP

Selwin Charles Hart
Special Adviser to the SG 
on Climate Action

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_OGE8uqDYTOiemxdNxGEg0A
https://hopin.com/events/business-ambition-for-climate-action


Painel

AMBIÇÃO NET ZERO: as empresas 
brasileiras estão preparadas para o 
futuro carbono líquido zero?

DATA | HORÁRIO:
quarta-feira, 10 de novembro

18h45 19h15 Glasgow 

(14h45 às 15h15 BRA) 

LOCAL: 
online através da plataforma Hopin

Side Events Oficiais da COP26

AGENDA E INSCRIÇÕES

Guilherme Weege

CEO Malwee

Cristiano Teixeira 
CEO Klabin 

Rodolfo Sirol

Presidente do Conselho 

Administrativo RBPG

Denise Hills

Diretora de Sustentabilidade 

Natura &Co Latam

Carlo Pereira

Diretor Executivo da Rede 

Brasil do Pacto Global

Christopher Podgorski 

CEO Scania LATAM

#PACTOnaCOP 

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_OGE8uqDYTOiemxdNxGEg0A
https://hopin.com/events/business-ambition-for-climate-action


Facilitação e Articulação

Para informações e instruções atualizadas sobre entrada no 

Reino Unido, sugerimos acompanhar o site oficial da COP 26

e grupo da Embaixada Britânica no Telegram. 

A Rede Brasil do Pacto Global  e parceiros convidam 
para preencher formulário de levantamento de 
quem irá presencialmente à Glasgow!

Nossa intenção é otimizar a participação dos/as representantes, 

fomentando networking, bilaterais e oportunidades de engajamento em 

eventos. O formulário vale para todo tipo de organização. Responda 

assim que possível para já iniciarmos algumas trocas e fique à vontade 

para compartilharem com suas redes.
https://bit.ly/Delegacao_COP26_BR

LEVANTAMENTO DE DELEGAÇÃO BRASILEIRA

#PACTOnaCOP 

Entre no grupo focado para pessoas que estarão 
presencialmente em Glasgow! Via QR Code ou aqui.
(após o evento  deletaremos o grupo e redirecionaremos os membros para outros canais 
perenes de clima)

https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
http://bit.ly/TelegramCOP26
https://bit.ly/Delegacao_COP26_BR
https://chat.whatsapp.com/CBqnkwMSJIH1kYcq5KufES


Facilitação
e Articulação
NETWORKING DE LIDERANÇAS

A Rede Brasil do Pacto Global convidarão 
lideranças nacionais e internacionais para um 
momento de networking em confraternização a ser 
agendado com representantes que estiverem 
presencialmente em Glasgow!

Se seu/sua CEO for viajar à COP26 durante a 
segunda semana de evento por favor, nos sinalize 
para que possamos incluí-lo/la nos convites.

Para isso, novamente esta sinalização deverá ser 
feita através do forms.

👉 https://bit.ly/Delegacao_COP26_BR

#PACTOnaCOP 

https://bit.ly/Delegacao_COP26_BR


Terça, 02/11

Launch of the Water Stewardship AccelerationForum
4:00 - 5:00 PM GMT
Format: Hybrid
Location: Water Pavilion/YouTube Live
(waterforclimate.net)

Sexta 05/11

IUCN and UN Global Compact: Offshore 
Wind and Biodiversity
9:00 - 10:00 AM GMT
Format: Hybrid
Location: Scottish Power Headquarters 
(register here for in-person OR virtual 
attendance)

UN Global Compact, GWEC, IOC-UNESCO 
Launch Event: “Roadmap to Integrate 
Offshore Renewable Energy into a 
Climate-Smart Marine Spatial Plan”
11:30 AM - 1:00 PM GMT
Format: Hybrid
Location: Wind Pavilion, Hall 5, Blue Zone.
Register here for virtual attendance.

Blue Food: Businesses bridging nutrition 
needs with climate action
1:15PM - 2:15Pm GMT
Format: In-person
Location: SDG Pavillion, Blue Zone

Calendário Pacto Global da ONU na COP26

Como o Setor Financeiro pode Contribuir para o 

Aumento da Ambição Climática no Brasil?

16h 17h GLA 

(12h às 13h BRA)

Quinta, 04/11

A Call to Action: Building Water and Climate Resilience 
through Nature-Based Solutions
3:30 - 5:00 PM GMT
Format: Hybrid
Location: Water Pavilion / YouTube Live
(waterforclimate.net)

UN Global Compact Ocean at COP 26 EveningSeminar
& Networking Aperitif
19:00- 2 2:00 GMT
Format: In-person
Wood House and Microsoft - by invitation only

Sábado, 06/11

Seaweed as a Nature-based Climate 
Solution
2:15 - 3:30 PM GMT
Format: In-person
Location: SDG Pavillion, Blue Zone (UN 
DESA.)

ICS - Shaping the Future of Shipping; 
Fireside Chat on Just Transition 
moderated by Sturla
Henriksen
2:45PM-3:15PM GMT
Format: In-person
Location: University of Strathclyde.

Partnerships and Finance for Climate-
Resilient WASH solutions
3:00 - 5:00 PM GMT
Format: Hybrid
Location: Water Pavilion / YouTube Live
(waterforclimate.net)

https://www.brazilclimatehub.org/


UN GLOBAL COMPACT (CO-) HOSTED EVENTS AT COP26

Segunda , 08/11

Resilient Together: Water and Climate 
Adaptation Collective Action from the 
Private Sector
1:00 -2:00 PM GMT
Format: Hybrid Team
Location: Water Pavilion / YouTube Live
(waterforclimate.net)

Preventing Shocks and Stresses from 
becoming Crises: The Water Resilience 
Assessment Framework
4:00 - 5:00 PM GMT
Format: Hybrid
Location: Water Pavilion / YouTube Live
(waterforclimate.net)

Quarta, 10/11

Net-Zero Reception, hosted by the
Science-Based Targets initiative (SBTi)
6:50 PM GMT
Format: In-person, by invitation only
Panda Pavilion, Blue Zone.

WRC CEO Circle closed-door meeting & 
Press Conference on 2030 Roadmap 
(CEO Circle); Virtual (Press Conference)
3-5 PM GMT
Format: In-person, by invitation only

Quinta, 11/11

Metas baseadas na Ciência 

14h 17h GLA 

(10h às 13h BRA)

Elevando a ambição da NDC brasileira e 
os caminhos de descarbonização para o 
Brasil
15h00 16h15 GLA
(11h00 às 12h15 BRA)

Terça , 09/11

https://www.brazilclimatehub.org/


Curadoria de 
eventos online

#PACTOnaCOP 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/how-we-help-clients/cop26/overview
https://events.climateaction.org/sustainable-innovation-forum/
https://www.unepfi.org/events/unep-fi-at-cop26/
https://www.worldclimatesummit.org/
https://www.weforum.org/events/forum-cop26-live-2021/
https://zeroemissions.network/event/zesc-at-cop26/
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/marrakech-partnership-at-cops/high-level-champions-and-marrakech-partnership-at-cop26
https://2go.iccwbo.org/icc-make-climate-action-everyone-s-business-forum.html
https://businessfightspoverty.org/climate-justice-summit-2021-register/


Documentos e conteúdos

#PACTOnaCOP 

https://pactoglobal.org.br/noticia/506/plataforma-de-acao-pelo-clima-lanca-guia-para-iniciantes-para-a-cop26
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/880/original/CDP-netzerodojeitocerto-BR-rev3.pdf?1633108809
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/08/A-COP26-Explicada.pdf
https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-TakingtheTemperatureReport2021.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Taking-the-Temperature-in-the-G20.pdf


Outros conteúdos e links

CLIQUE AQUI

Briefing à imprensa sobre 
a participação brasileira 
na COP-26

8/10/2021

Materiais de 
Posicionamento 
Coalizão Brazil Clima 
Florestas e Agricultura

Clima e Desenvolvimento: 
Visões para o Brasil 2030

Side events oficiais 
Blue Zone COP26

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUIGuia do CEO 
para COP26

CLIQUE AQUI

#PACTOnaCOP 

https://www.youtube.com/watch?v=bmr8cEjMjx0
http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/ultimas-noticias/coalizao-nas-cops
https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list.html?session_id=COP26
https://www.i-maxpr.com/s/1015/e6.pdf
https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/10/GuiaCEOs-Cop26.pdf


Atividades da 
Rede Brasil do Pacto Global 
em Clima



Além de ações diretas para a COP26, a Rede Brasil do 

Pacto Global tem atuado em diversas frentes no tema de 

mudanças climáticas, especialmente através da sua

Plataforma de Ação pelo Clima.

Estas atividades que ocorrem ao longo de todo o ano

constroem uma narrativa consistente e geram um impacto

constante e crescente na agenda de clima no Brasil.

Convidamos nossos membros e parceiros a atuar e se 

engajar nestes temas para constibuir ativamente em ações

concretas para serem levadas e debatidas nas COPs.

A seguir destacamos as principais ações com foco em

mitigação e net zero.

A Plataforma de Ação pelo 
Clima tem como coordenação
a EDP Brasil e conta hoje com 
129 organizações, sendo 86 
grandes empresas, 17 PMEs e 
26 não Empresariais.

Para saber mais, acesse a
página da Plataforma.

#PACTOnaCOP 

https://pactoglobal.org.br/plataformas-de-acao/acao-pelo-clima


ImPacto NetZero é um chamado para a mobilização de empresas 

e sociedade em prol de um planeta mais sustentável. 

Em uma tropicalização do chamado internacional Race to Zero, 

Rede Brasil do Pacto Global e Klabin unem esforços para 

sensibilizar empresas quanto ao tema e convidá-las a assumer 

um compromisso público com a mitigação das mudanças do 

clima, com base na ciência.

Para assinar o compromisso, as empresas são direcionadas para 

o compromisso internacional Business Ambition for 1.5, que é 

uma porta de entrada para a adoção metas de redução de suas 

emissões de gases de efeito estufa com base na ciência, 

colaborando, assim, para a mitigação das mudanças climáticas e 

cumprimento do Acordo de Paris.

Impacto Net Zero

Acesse o site da campanha para 
conteúdos sobre net zero: 
https://www.impactonetzero.com/

Além disso convidamos a assistir a 
Live da iniciativa com Carlo Pereira, 
Cristiano Teixeira e Paulo Artaxo aqui.

CAMPANHAS  E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO

#PACTOnaCOP 

https://racetozero.unfccc.int/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://www.impactonetzero.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-meB1B8TWks


Science Based Targets

COMPROMISSOS E FERRAMENTAS

A Iniciativa Science Based Targets (SBTi) é resultado de uma

parceria internacional entre o Pacto Global da ONU, CDP, WRI 

e WWF. 

Ela fornece diretrizes e ferramentas para empresas

desenvolverem metas de redução de emissoes de GEE 

alinhadas aos objetivos do Acordo de Paris. 

Empresas que assumem o compromisso junto à iniciativa tem

dois anos para desenvolver suas metas que também precisam

receber aprovação final da iniciativa.

A Rede Brasil do Pacto Global com parceiros locais da 

iniciativa tem trabalhado para aumentar número de empresas

signatárias da SBTi; atuando como ponte entre empresas

brasileiras e a iniciativa, traduzindo diretrizes para o 

Português, realizando atendimento individualizado e 

engajamento sectorial.

Quer começar a entender o tema? 
Aqui temos um resumo em português

para facilitar.

Para acessar outros conteúdos e um 

aprofundamento na iniciativa visite o

site internacional oficial.

LIGIA RAMOS
Ponto focal para iniciativa Science Based Targets 

Coordenadora de Engajamento na SBTi da Rede 
Brasil do Pacto Global

ligia.ramos@pactoglobal.org.br

CONTATO:

#PACTOnaCOP 

https://pactoglobal.org.br/pg/science-based-targets
https://sciencebasedtargets.org/
mailto:elisa.badziack@pactoglobal.org.br


Ambição Net Zero
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO INTERNACIONAL

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa 

desafiar e apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU 

para que estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à 

ciência climática e integrem o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 13 (Ação Climática) e objetivos do Acordo de Paris em 

suas estratégias de negócio.

O Ambição Net Zero tem duração de seis meses e é feito para guiar 

as empresas por uma jornada rumo ao estabelecimento de metas 

baseadas na ciência, seguindo as diretrizes e fundamentos da SBTi

com a ambição alinhada às campanhas internacionais pelo clima.

Foi estruturado para empresas que buscam construir um caminho 

claro hoje para lidar com a transição de sua organização rumo a 

emissões líquidas zero (net zero) no longo prazo.

A edição 2021 conta com 18 empresas

participantes e acontece de julho a 

dezembro. A segunda edição já está

prevista para 2022! Para saber mais entre 

na página do programa ou fale conosco.

ANDRESSA MARCELINO
Consultora ponto focal para o Programa 
Ambição Net Zero

clima@pactoglobal.org.br

CONTATO:

#PACTOnaCOP 

https://pactoglobal.org.br/pg/ambicao-net-zero
mailto:clima@pactoglobal.org.br


Como as
iniciativas se 
conectam?

#PACTOnaCOP 



PROJETOS

Projeto Transporte Rodoviário Comercial 
Net Zero 2050 no Brasil
Fruto de uma parceria entre Rede Brasil do Pacto 
Global, Scania e Bain, e apoio da BRF e Unidas, este
Projeto tem como objetivo conhecer como o setor de 

transporte rodoviário comercial precisará se transformar 

considerando veículos, combustíveis e infraestrutura - e 

onde será preciso investimento, inovação, mudanças em 

políticas públicas e redução de riscos de corrupção, para 

viabilizar a movimentação de cargas, mercadorias e 

passageiros com neutralidade de carbono em 2050 no Brasil.

Este Projeto está ancorado na Plataforma de Ação pelo 
Clima  e conta com um 18 organizações - entre 

Associações da Sociedade civil, associações setoriais e 

empresas - no seu Comitê de Projeto. 

O Projeto iniciado em setembro, tem conclusão prevista

para final de novembro de 2021.

A captação para este projeto está aberta! Para 

mais detalhes do Projeto e oportunidades de apoio

clique aqui ou entre em contato conosco. 

ELISA BADZIACK
Ponto Focal da Plataforma Ação pelo Clima

Gerente de Meio Ambiente da Rede Brasil do Pacto Global

elisa.badziack@pactoglobal.org.br

CONTATO:

#PACTOnaCOP 

https://drive.google.com/file/d/1WscZ2lD1QIpiTiWWvTMk-HbtSwj1PWl2/view?usp=sharing
mailto:elisa.badziack@pactoglobal.org.br


COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

Capacitação em Precificação de Carbono
OBJETIVO GERAL: Capacitar profissionais do setor empresarial no 

tema Precificação de Carbono para possibilitar um posicionamento 

esclarecido frente a uma proposta de instrumento de precificação 

de carbono para o Brasil.

A edição 2021 contou com 42 participantes! A Novas

turmas serão abertas em 2022! Para saber mais entre 

na página de conhecimento do Pacto ou fale conosco.

CONTEÚDO
. Panorama Regulatório Global e Nacional

. O papel do setor privado

. Precificação de Carbono: Conceitos

. Discussão de Cases empresariais
ENTRE OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO WORKSHOP, DESTACAMOS:

● Capacitar as empresas para que compreendam os conceitos e 

ferramentas de Precificação de Carbono e as promovam em suas 

organizações.

● Promover uma troca sobre os desafios relacionados às questões 

de precificação de carbono nas organizações, buscando alavancar a 

colaboração e o trabalho em rede para o tema.

● Alavancar o conhecimento sobre questões de carbono no Brasil e 

nas organizações para fortalecer a sua governança por um futuro de 

baixo carbono.

● Sensibilizar o público e envolvê-los no debate na busca de soluções 

para o tema.

Carga horária: 8 horas

GABRIELA ROZMAN
Gerente de Conhecimento da Rede Brasil 

do Pacto Global

gabriela.rozman@pactoglobal.org.br

CONTATO:

#PACTOnaCOP 

https://pactoglobal.org.br/pg/ambicao-net-zero
mailto:Gabriela.rozman@pactoglobal.org.br


PORTA VOZES

Tatiana Araujo
Coordenadora do Programa Liderança com Impacto da Rede Brasil do Pacto Global

lider.impacto@pactoglobal.org.br@pactoglobal.org.br

CONTATO:

Guilherme Weege

CEO Grupo Malwee e porta voz ODS 

13 Programa Liderança com ImPacto 

da Rede Brasil do pacto Global

Cristiano Teixeira 
CEO Klabin e porta voz ODS 13 

Programa Liderança com ImPacto 
da Rede Brasil do pacto Global

Dominic Schmal

Diretor de Sustentabilidade da EDP 

Brasil Coordenador da Plataforma 

de Ação pelo Clima da Rede Brasil 

do Pacto Global

mailto:gabriela.rozman@pactoglobal.org.br


DOMINIC SCHMAL

Coordenador da Plataforma 

Ação pelo Clima

Diretor de Sustentabilidade da EDP Brasil

dominic.schmal@edpbr.com.br

ELISA BADZIACK
Ponto Focal da Plataforma 

Ação pelo Clima 

Gerente de Meio Ambiente da 

Rede Brasil do Pacto Global

elisa.badziack@pactoglobal.org.br

MARCIA COIMBRA

Gerente de Eventos da Rede Brasil do 

Pacto Global

marcia.coimbra@pactoglobal.org.br

OTAVIO TOLEDO
Gerente de Comunicação e Marketing da 

Rede Brasil do Pacto Global

otavio.toledo@pactoglobal.org.br

Siga a hashtag #PactonaCOP e fique por dentro!

mailto:dominic.schmal@edpbr.com.br
mailto:elisa.badziack@pactoglobal.org.br
mailto:marcia.coimbra@pactoglobal.org.br
mailto:otavio.toledo@pactoglobal.org.br

