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Introdução

A mudança climática representa uma das ameaças mais sérias às sociedades, economias e meio ambiente 
de todo o mundo. A comunidade empresarial já está experimentando efeitos físicos adversos da mudança 
climática, do aumento dos custos operacionais e a interrupção da produção à inquietação social nas 
comunidades em que as empresas operam.11 Esses impactos climáticos se expressam de forma mais 

evidente por meio de mudanças no ciclo hídrico.2, 33  “Se a 
mudança climática é o tubarão, a água são seus dentes” é uma 
analogia citada com frequência crescente em circuitos de 
conferências de negócios. De acordo com dados relatados ao 
CDP, mudanças na precipitação e secas extremas foram os 
riscos físicos mais comuns da mudança climática.

Um número cada vez maior de empresas reconhece a 
necessidade de gerenciar os riscos da mudança climática. Para 
gerar resiliência a um clima em modificação e prosperar no 
futuro, as empresas precisarão avaliar, mitigar e se adaptar 
adequadamente aos riscos da mudança climática relacionados à 
água em suas operações principais, nas comunidades vizinhas, 
na cadeia de suprimentos e em redes mais amplas.

O objetivo deste documento de discussão é:

• Salientar a ligação entre os riscos físicos da mudança climática e seus impactos nas empresas.

• Apresentar o case de uma ação corporativa mais urgente para gerenciar os riscos da mudança 
climática relacionados à água.

• Desmistificar obstáculos comuns e apresentar soluções ilustrativas para a ação do setor privado sobre 
a mudança climática.

• Apresentar exemplos importantes de empresas que melhor integram seus esforços relativos a 
mudança climática e água e colaboram com parceiros estratégicos para ter um impacto positivo.

Este documento resume a literatura existente que avalia os riscos físicos da mudança climática para o 
setor privado e exemplos de como o setor privado pode enfrentar esses riscos e aumentar sua resiliência 
hídrica. O leitor irá entender por que há necessidade urgente de mais ações por parte das empresas, os 
obstáculos existentes para essas ações e as soluções propostas para lidar com esses obstáculos. As orga-
nizações parceiras trabalharam com as empresas para entender os riscos físicos da mudança climática e 
como enfrentá-los. Ao documentar o que foi feito até agora, pretendemos aumentar a conscientização e 
permitir que mais empresas desenvolvam sua resiliência hídrica. 

1 Goldstein, A., Turner, W.R.; Gladstone, J. e D.G. Hole, “The private sector’s climate change risk and adaptation blind spots”, 2019, 
Nature, Vol. 9, 18-25.

2 Boltz, F. Poff, N.L.; Folke, C.; Kete, N.; Brown, C.M.; Freeman, S.; Matthews, J.H.; Martinez, A. e J. Rockstrom, “Water is a master 
variable: Solving for resilience in the modern era”, 2019, Water Security, Vol 8, 1-7. 

3 Sadoff, C.W. e M. Muller, “Better water resources management: greater resilience today. More effective adaptation tomorrow”, 2009, 
GWP TEC Perspective Paper, Global Water Partnerships, Estocolmo.

“Água é a primeira 
vítima da mudança 
climática.”

—Howard Bamsey 
    Presidente da GWP e 
    ex-diretor-executivo do 
    Green Climate Fund
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Riscos climáticos relacionados à água 

A mudança climática já está afetando as operações diretas das empresas, as comunidades em seu entorno, 
as cadeias de suprimentos e uma rede mais ampla de empresas ao redor do mundo, das quais elas 
dependem (Figura 1). Os potenciais impactos dos riscos climáticos relacionados à água para as empresas 
(Figura 2)4 incluem:

• Tempestades que danificam as instalações, a infraestrutura e equipamentos de transporte/energia.
• Inundações por chuvas intensas, que interrompem a produção e exigem intervenções para aumentar 
a capacidade de tratamento da água. Em 2011, as inundações na Tailândia custaram à Ford Motor 
Company 34.000 unidades em produção perdida.5

• Secas que reduzem a disponibilidade e/ou aumentam o custo dos recursos naturais e insumos 
relacionados. Por exemplo, a menor disponibilidade de água pode resultar em quedas de energia 
elétrica e apagões.
• Maior competição por recursos naturais, gerando conflito com as comunidades locais, interrupções 
de produção e potencial encalhe de ativos.

Em 2018, 215 das maiores empresas do mundo relataram exposição a US$ 970 bilhões em riscos climáticos 
(riscos transitórios e físicos).6 

FIGURA 1. Impacto físico da mudança climática supera operações diretas de empresas7
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4 Goldstein et al., “The private sector’s climate change risk”, 18-25.
5 Ford’s CDP Report: 2018-2019. https://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2018-19/assets/files/ford-response-to- 

carbon-disclosure-project.pdf
6 Os riscos da transição climática são definidos como riscos financeiros que podem resultar do processo de adaptação a uma economia 

de menor geração de carbono (https://beyond-ratings.com/publications/climate-transition-an-unpriced-risk-2/). Os riscos físicos 
climáticos são definidos como danos físicos que as empresas podem sofrer com as mudanças ambientais como eventos climáticos 
extremos https://www.schroders.com/fr/insights/economics/how-will-physical-risks-of-climate-change-affect-companies/).

7 Adaptado de Sussman, F.G. e J.R. Freed, Adapting to climate change: A Business Approach, Center for Climate and Energy Solutions, 2008.

https://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2018-19/assets/files/ford-response-to- c
https://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2018-19/assets/files/ford-response-to- c
https://beyond-ratings.com/publications/climate-transition-an-unpriced-risk-2/
https://www.schroders.com/fr/insights/economics/how-will-physical-risks-of-climate-change-affect-com
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A mudança climática é um multiplicador de ameaças, muitas vezes exacerbando os riscos existentes 
relacionados à água. Em muitas regiões, a mudança climática está aumentando o estresse hídrico, 
representando um grande desafio para os setores intensivos em água, como vestuário, alimentos e 
bebidas e agricultura.8 As empresas com ativos fixos de longa duração, como as dos setores de mineração 
e energia, são especialmente vulneráveis aos impactos da mudança climática relacionados à água.9 

FIGURA 2. Exemplos de impactos físicos da mudança climática sobre as empresas

Inundações e interrupção 
da produção, Tailândia

Inundações causadas por 
chuvas intensas 
interromperam a produção e 
exigiram intervenções para 
aumentar a capacidade de 
tratamento da água. Em 2011, 
as inundações na Tailândia 
custaram à Ford Motor 
Company 34.000 unidades 
em perda de produção.

https://corporate.ford.com/microsite
s/sustainability-report-2018-19/asse
ts/files/ford-response-to-carbon-dis
closure-project.pdf

Inundações e danos a minas, 
Queensland, Austrália 

De 2010 a 2011, enchentes 
em Queensland, na Austrália, 
resultaram em danos às 
minas e à infraestrutura de 
transporte. Estima-se que 
US$ 1 bilhão foi perdido na 
produção de carvão. Anos 
depois, as empresas ainda 
estão lidando com os desafios 
do excesso de água. 

https://www.reuters.com/article/us-
australia-floods/australia-floods-ca
use-catastrophic-damage-idUSTRE6
BU09620110105Precipitação baixa e soja, Brasil

Em 2019, a baixa pluviosidade no 
Brasil reduziu a produção de soja em 
pelo menos 30%, impactando as 
reservas globais. Em algumas áreas, 
os agricultores precisam colher com 
duas semanas de antecedência para 
mitigar os efeitos da seca na safra. 

https://www.reuters.com/article/us-bra-
zil-grains-drought/bra-
zil-soy-seen-threatened-in-early-2019-by-below-
average-rains-data-idUSKCN1OQ1G9

Seca e pecuária, Grandes Planícies, EUA

Quando a seca atingiu as Grandes 
Planícies no centro dos EUA, em 2011, 
várias processadoras de carne foram 
obrigadas a se mudar. Em 2017, padrões 
climáticos imprevisíveis continuaram 
ameaçando essas empresas e 21% dos 
rebanhos de gado dos EUA permaneciam 
em áreas afetadas pela seca.

https://sealedair.com/insights/leading-businesses-f
ocusing-climate-change

Clima extremo e cortes de 
energia, Califórnia, EUA

Devido aos fortes ventos e ao 
clima seco no norte da 
Califórnia, a PG&E cortou a 
energia de 500 mil residências 
como precaução, para evitar 
que seus equipamentos 
elétricos e linhas de energia 
provocassem incêndios. Os 
equipamentos pertencentes e 
mantidos pela concessionária 
geraram pelo menos 17 dos 21 
grandes incêndios florestais 
que ocorreram na Califórnia em 
2017, resultando no pedido de 
falência da empresa. 

https://www.nytimes.com/2019/10/0
9/us/pge-shut-off-power-outage.html

https://www.nytimes.com/2019/01/2
9/business/pge-bankruptcy.html

As empresas podem inadvertidamente aumentar os riscos relacionados ao clima para comunidades 
vulneráveis por meio da competição por água durante as secas ou o esgotamento de emergência de 
água durante enchentes e eventos extremos de chuva. Algumas comunidades são desproporcionalmente 
vulneráveis aos impactos da mudança climática devido à sua dependência direta da água e dos recursos 
naturais para alimentação e subsistência, acesso precário à água potável e saneamento e exposição 
a eventos climáticos extremos. Além disso, há um impacto desproporcional para mulheres, crianças, 
migrantes, pobres urbanos e povos indígenas.

Empresas que deixarem de agir terão dificuldade para 
perdurar, quanto mais prosperar
Há necessidade de uma ação significativa por todas as áreas da sociedade, incluindo o setor privado, para 
reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Ao mesmo tempo, há o reconhecimento de que os impactos 
climáticos são inevitáveis, o que significa que também são necessárias ações adaptativas. Para que as empresas 
se adaptem e construam resiliência em um clima em modificação, elas precisarão gerenciar adequadamente 
os impactos da mudança climática, incluindo a disponibilidade de recursos hídricos de boa qualidade.  

8 UNESCO, The United Nations world water development report 2019: Leaving No One Behind. https://en.unesco.org/themes/water-
security/wwap/wwdr/2019.

9 ICMM, Adapting to a changing climate – building resilience in the mining and metals industry. https://www.icmm.com/website/
publications/pdfs/climate-change/191121_publication_climate_adaptation.pdf.

https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2019
https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2019
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/climate-change/191121_publication_climate_adaptation.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/climate-change/191121_publication_climate_adaptation.pdf
https://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2018-19/assets/files/ford-response-to-carbon-disclosure-project.pdf
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ADAPTAÇÃO AO CLIMA: ações específicas realizadas para responder ou preparar-se para 
impactos climáticos específicos. A adaptação pode levar à resiliência climática.

RESILIÊNCIA CLIMÁTICA: a capacidade de se recuperar e/ou resistir a um desvio, choque ou 
agente estressor, recuperando-se com a transformação. 

RESILIÊNCIA HÍDRICA: a capacidade dos sistemas de água doce de persistir e transformar-se 
para manter uma função coerente sob mudança.10

A adaptação à mudança climática visa reduzir os riscos das empresas e também apresenta oportunidades. 
Existem três grandes tipos de oportunidades relacionadas aos impactos físicos da mudança climática: 
administrar os riscos climáticos físicos existentes; responder a novos riscos climáticos físicos; e adaptar-
se às mudanças de mercado provocadas pelos impactos físicos e atender às necessidades de mercado 
resultantes.11 Para ilustrar isso, 225 das 500 maiores empresas relataram oportunidades relacionadas ao 
clima que totalizaram mais de US$ 2,1 trilhões de dólares.12

A publicação da orientação sobre divulgação financeira relacionada ao clima pela Força-Tarefa do 
Conselho de Estabilidade Financeira, em 2017, teve um impacto positivo na abordagem do setor privado 
à avaliação e divulgação de riscos climáticos.13 No entanto, existem vários “pontos cegos” em torno da 
adaptação climática corporativa, incluindo:

• Os riscos relacionados à transição para uma economia de baixo carbono (chamados riscos de transição) 
recebem maior escrutínio do que os riscos físicos da mudança climática.14 Em reconhecimento 
à necessidade de avançar na prática de divulgação, o Banco Europeu para Reconstrução e 
Desenvolvimento divulgou orientaçõesadicionais para as empresas melhorarem sua abordagem ao 
avaliar e divulgar informações relacionadas aos riscos físicos da mudança climática.12

• Dos riscos físicos da mudança climática divulgados no CDP de 2018, cerca de 70% foram considerados 
diretos, pouco mais de 20% deveriam ocorrer nas cadeias de abastecimento da empresa e menos de 
10% poderiam afetar seus clientes, sugerindo que as empresas talvez estejam mal informadas sobre 
como suas cadeias de abastecimento podem ser afetadas.15

• As ações de adaptação adotadas pelas empresas para gerenciar os riscos físicos do clima são 
predominantemente suaves por natureza, focadas nos processos de planejamento e redução de 
riscos. Abordagens rígidas de adaptação (investimentos de capital em tecnologia ou infraestrutura) 
são as próximas ações mais comuns, com abordagens baseadas em ecossistemas (manejo sustentável, 
conservação e restauração de ecossistemas) raramente usadas.16

10 Adaptado de Boltz et al., “Water is a master variable”, 1-7.
11 Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, Advancing TCFD guidance on physical climate risks and opportunities, 2018. 

www.physicalclimaterisk.com.
12 CDP, Major risk or rosy opportunity. Are companies ready for climate change, 2019. https://www.cdp.net/en/research/global-

reports/global-climate-change-report-2018/climate-report-risks-and-opportunities.  
13 TCFD, TCFD: Status Report, June 2019.
14 Goldstein et al., “The private sector’s climate change risk,” 18-25.
15 CDP, Major risk or rosy opportunity.
16 Goldstein et al., “The private sector’s climate change risk,” 18-25.

http://www.physicalclimaterisk.com
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-climate-change-report-2018/climate-report-risks-and-opportunities
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-climate-change-report-2018/climate-report-risks-and-opportunities
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A adaptação aos riscos climáticos relacionados à água exigirá melhorias drásticas na eficiência do uso da 
água, a eliminação da poluição a fim de garantir que a água remanescente na bacia seja segura para uso, 
investimentos em captação saudável e infraestrutura hídrica, apoio à governança hídrica adaptativa e 
fortalecimento da capacidade adaptativa das comunidades locais. Os potenciais benefícios comerciais de 
reforçar a capacidade das comunidades locais incluem evitar conflitos entre a empresa e a comunidade 
sobre o acesso à água e outros recursos naturais e garantir a saúde e a segurança da sua força de trabalho.17 

Obstáculos à ação do setor privado

A alternativa arriscada à gestão proativa dos riscos relacionados ao clima é que as empresas aprendam 
experimentando todo o peso dos impactos climáticos. No entanto, como outros grupos em toda 
a sociedade, muitas empresas têm demorado a responder. Os esforços anteriores de planejamento e 
gestão basearam-se geralmente na suposição da estacionariedade do clima: supor que o passado prediz 
o futuro.18,19 No entanto, agora está claro que esta não é mais uma suposição válida.

A incerteza sobre o momento e a gravidade dos possíveis impactos climáticos é um motivo comum para 
a inação. No entanto, as empresas estão acostumadas a tomar decisões dentro de um amplo espectro de 
incertezas sobre diversos fatores, e várias abordagens foram desenvolvidas para ajudá-las a lidar com as 
incertezas relacionadas ao clima (ver Tabela 1 e Quadro 1).

Obstáculos comuns à ação das empresas, bem como exemplos ilustrativos de como elas e organizações 
representativas agiram para contorná-los, são descritos na Tabela 1. As barreiras foram enquadradas em 
torno das três “áreas de revolução” apresentadas pela Comissão Global para Adaptação para conduzir a 
tomada de decisão apropriada e a liberação dos necessários fluxos financeiros públicos e privados.20

17 Red Cross Red Crescent Climate Centre, Companies and Climate Resilience: Mobilizing the power of the private sector to address 
climate risks, 2019.

18 Smith, D.M. et al., Adaptation’s thirst: Accelerating the convergence of water and climate action, trabalho preparado para o relatório 
de 2019 da Comissão Global sobre Adaptação, 2019.

19 McKinsey Global Institute, Climate risk and response – physical hazards and socioeconomic impacts, 2020.
20 Global Commission on Adaptation, Adapt now: A global call for leadership on climate resilience, 2019. https://cdn.gca.org/

assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf

https://reliefweb.int/organization/red-cross-red-crescent-climate-centre
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
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TABELA 1. Obstáculos comuns a ações empresariais sobre a mudança climática e medidas 
ilustrativas para superá-las 21,22,23,24

Área de 
obstáculo Descrição Exemplos de abordagens a obstáculos

Compreensão

• Falha em reconhecer que as 
tendências climáticas futuras 
serão diferentes das tendências 
anteriores

• Desinformação sobre 
potenciais riscos empresariais 
para a cadeia de valor durante 
períodos diferentes 

• Falta de conhecimento das 
opções de solução 

A Braskem, empresa petroquímica brasileira, concluiu uma 
avaliação de risco climático de sua cadeia de abastecimento e 
identificou o estresse hídrico como um risco significativo. Em 
resposta, desenvolveu um plano de adaptação até 2040 que 
envolve o engajamento de fornecedores de alto risco hídrico 
para que adotem novas abordagens contra os riscos hídricos e 
climáticos por meio de oficinas de treinamento, melhorias de 
implementação e relatórios anuais de gestão de água e clima. 
A Braskem também implementou o reuso de água em áreas 
de alto risco hídrico para garantir um processo de gestão de 
fornecedores mais robusto e confiável.25,26

Planejamento

• Dificuldade para obter 
informações e dados climáticos 
precisos e relevantes 

• Dificuldade para lidar com altos 
níveis de incerteza nas projeções 
climáticas para planejamento e 
tomada de decisões 

• Foco de planejamento de 
curto prazo 

Para facilitar o acesso das empresas afiliadas a dados 
climáticos relevantes, o Conselho Internacional de 
Mineração e Metais (ICMM) desenvolveu e lançou a 
ferramenta de Avaliação do Clima Mineiro (MiCA), que 
permite aos usuários baixar as projeções climáticas mais 
recentes para qualquer local. Os dados climáticos incluem 
mudanças de temperatura, chuvas e velocidade do vento, 
assim como variação no estresse hídrico do Aqueduto do 
Instituto Mundial de Recursos. As empresas membros 
do ICMM usam MiCA para informar o planejamento e 
modificações operacionais nas minas.27,28

Finanças

• Incerteza sobre como 
precificar e avaliar os riscos 
relacionados ao clima

• Custos percebidos de ajustar 
os planos de negócios 

• Rendimentos potenciais não 
convincentes de investimentos 
em adaptação

Dados de centenas das maiores empresas do mundo 
mostram que a maioria espera custos muito mais baixos para 
gerenciar o risco climático do que para gerenciar as potenciais 
implicações do risco.29 Para enfrentar os impactos da 
mudança climática por meio do compromisso de reduzir sua 
pegada de carbono e melhorar a eficiência hídrica, a Diageo 
anunciou um compromisso de £ 180 milhões em energia 
sustentável e infraestrutura hídrica em uma de suas principais 
regiões, a África. A Diageo está apoiando investimentos em 
energia solar, energia de biomassa renovável e eficiência 
hídrica para cervejarias em sete países africanos.30

21 Loechel, B. and Hodgkinson, J. H., Climate impacts and adaptation in Australian mining communities: industry and local government 
views and activities: 2013 follow-up survey, 2014, EP14694, CSIRO.

22  Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, TCFD Good Practice Handbook, 2019. 
23 USAID, Addressing Climate Vulnerability for Power System Resilience and Energy Security: A Focus on Hydropower. RALI Series: 

Promoting Solutions for Low Emission Development. ICF International, Washington DC., 2017.
24 Peace, J. and Maher, K., Weathering the Next Storm: A Closer Look at Business Resilience 13, 26, Arlington: C2ES, 2015, https://www.

c2es.org/publications/weathering-next-storm-closer-look-business-resilience. 
25 Braskem, Annual Report, 2018. https://www.braskem.com.br/annualreport2018.  
26 Braskem, Stockholm Water Week event, 2019. https://www.worldwaterweek.org/event/8614-braskem---from-climate-change-

risks-to-water-security.
27 International Council on Metals and Mining, Enhancing mining’s contribution to society, 2016. https://www.icmm.com/website/

publications/pdfs/annual-review/2016_icmm_annual-review.
28 The Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, 2019 Status Report. https://www.fsb.org/2019/06/task-force-on-climate-

related-financial-disclosures-2019-status-report/. 
29 CDP, Major risk or rosy opportunity.
30 Diageo, Investing £180 million in a climate-resilient future for Africa, 2019. https://www.diageo.com/en/in-society/case-studies/

investing-180-million-in-a-climate-resilient-future-for-africa/.

https://www.c2es.org/publications/weathering-next-storm-closer-look-business-resilience
https://www.c2es.org/publications/weathering-next-storm-closer-look-business-resilience
https://www.braskem.com.br/annualreport2018
https://www.worldwaterweek.org/event/8614-braskem---from-climate-change-risks-to-water-security
https://www.worldwaterweek.org/event/8614-braskem---from-climate-change-risks-to-water-security
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/annual-review/2016_icmm_annual-review
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/annual-review/2016_icmm_annual-review
https://www.fsb.org/2019/06/task-force-on-climate-related-financial-disclosures-2019-status-report/
https://www.fsb.org/2019/06/task-force-on-climate-related-financial-disclosures-2019-status-report/
https://www.diageo.com/en/in-society/case-studies/investing-180-million-in-a-climate-resilient-future-for-africa/
https://www.diageo.com/en/in-society/case-studies/investing-180-million-in-a-climate-resilient-future-for-africa/
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Existem vários exemplos de empresas que superaram essas barreiras. Usando a estrutura de “áreas de 
revolução” da Comissão Global para Adaptação, a Tabela 2 descreve as perguntas que as empresas devem 
fazer para avaliar sua prontidão para um futuro melhor e mais resiliente.

TABELA 2. Perguntas ilustrativas para as empresas avaliarem sua prontidão para 
        construir resiliência 

Área de revolução Perguntas rápidas ilustrativas

Compreensão

Sua empresa realizou uma avaliação de vulnerabilidade para local/cadeia de valor/rede 
ampla, incluindo diferentes escalas de tempo?

Sua empresa monitora atualmente o custo de algum impacto relacionado ao clima/água 
nos locais/negócios?

Como sua empresa avalia hoje os riscos relacionados ao clima/água? Quão vulnerável é 
sua comunidade anfitriã à mudança climática? 

Planejamento

Como você lida atualmente com a incerteza no planejamento e na tomada de decisões de 
investimento?

Para quais cenários climáticos futuros sua empresa está preparada, e como ela precisará 
se adaptar em consequência?

Qual é seu nível atual de divulgação sobre os riscos climáticos físicos?

Você está integrando questões relacionadas à água às metas da empresa em longo prazo 
e à sua estratégia para atingir esses objetivos? 

Finanças
Quais opções e custos você explorou quanto à exposição ao risco climático? Você está 
integrando questões relacionadas à água no planejamento financeiro? 

Abordagens atuais do setor privado para identificar, avaliar e 
gerenciar riscos físicos do clima 

Apesar de um número crescente de empresas avaliarem e gerenciarem os impactos físicos potenciais da 
mudança climática em suas operações comerciais, a ação adotada não está na escala, grau ou urgência 
necessários. Essa situação foi agravada pela falta de abordagens estruturadas para apoiar as empresas 
em sua jornada de resiliência climática, embora isso também esteja mudando (Quadro 1). 
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QUADRO 1. Orientação geral e setorial específica para empresas sobre gestão de risco  
         climático físico 

ORIENTAÇÃO GERAL:

• A Força-Tarefa sobre Divulgação Financeira Relacionada ao Clima defendeu o uso da análise 
de cenários para determinar o custo dos riscos físicos e de transição e as oportunidades a que 
as empresas estão expostas.1 Orientações adicionais para as empresas realizarem análises de 
cenário estão previstas. 

• O Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento e o Centro Global de Excelência em 
Adaptação ao Clima desenvolveram orientações para empresas sobre como relatar riscos e 
oportunidades climáticas físicas.2

• O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável desenvolveu um guia que 
descreve as ações que as empresas podem adotar para fortalecer suas cadeias de abastecimento 
diante das ameaças da mudança climática.3

• A BSR desenvolveu uma estrutura de risco e resiliência do setor privado que permite às empresas 
compreender os três elementos do risco climático – os perigos físicos da mudança climática – e 
quanto suas operações, cadeias de abastecimento e comunidades em que operam podem estar 
expostas e vulneráveis a esses impactos climáticos.4

• A AECOM desenvolveu a Estrutura de Resiliência Climática em seis etapas, incluindo risco de 
escopo, risco de triagem, aplicação da ciência climática, avaliação de risco detalhada, opções de 
resiliência e implementação de opções de resiliência.5 

ORIENTAÇÃO SETORIAL ESPECÍFICA: 

• As principais empresas de mineração têm colaborado para desenvolver um processo em sete 
etapas para identificar riscos climáticos físicos prioritários e medidas para resolvê-los.6 

• A International Hydropower Association lançou o Guia de Resiliência Climática do Setor 
Hidrelétrico em 2019.7 O guia oferece uma metodologia para identificar, avaliar e gerenciar 
os riscos climáticos para aumentar a resiliência dos projetos hidrelétricos. O guia adota uma 
abordagem de baixo para cima, aproveitando a compreensão das restrições operacionais, de 
modo que o design e o gerenciamento do projeto hidrelétrico possam ser testados contra tensões 
em condições incertas. 

1 The Task Force on Climate-related Financial Disclosures, The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related 
Risks and Opportunities, 2019. https://www.tcfdhub.org/scenario-analysis/. 

2 European Bank for Reconstruction and Development and the Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, Advancing 
TCFD Guidance on Physical Climate Risks and Opportunities, 2019. https://www.physicalclimaterisk.com/media/EBRD-
GCECA_draft_final_report_full.pdf.

3 World Business Council on Sustainable Development, Building Resilience in Global Supply Chains, 2015. https://www.
wbcsd.org/contentwbc/download/442/4590.  

4 BSR, Resilient Business, Resilient World: A Research Framework for Private-Sector Leadership on Climate Adaptation, 2018. 
https://www.bsr.org/reports/BSR_Resilient_Business_Resilient_World_A_Research_Framework_for_Private_Sector_
Leadership_on_Climate_Adaptation.pdf. 

5 AECOM, Becoming Climate Resilient: An executive business case for climate resilience, 2015. https://www.aecom.com/wp-
content/uploads/2016/08/Becoming_Climate_Resilient_NOV2015.pdf. 

6 BSR, Adapting to Climate Change: A Guide for the Mining Industry. https://www.bsr.org/reports/BSR_Climate_Adaptation_
Issue_Brief_Mining.pdf.

7 International Hydropower Association, Hydropower Sector Climate Resilience Guide, 2019. https://www.hydropower.org/
download/file/nojs/21346. 

https://www.tcfdhub.org/scenario-analysis/
https://www.physicalclimaterisk.com/media/EBRD-GCECA_draft_final_report_full.pdf
https://www.physicalclimaterisk.com/media/EBRD-GCECA_draft_final_report_full.pdf
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/442/4590
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/442/4590
https://www.bsr.org/reports/BSR_Resilient_Business_Resilient_World_A_Research_Framework_for_Private_Sector_Leadership_on_Climate_Adaptation.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Resilient_Business_Resilient_World_A_Research_Framework_for_Private_Sector_Leadership_on_Climate_Adaptation.pdf
https://www.aecom.com/wp-content/uploads/2016/08/Becoming_Climate_Resilient_NOV2015.pdf
https://www.aecom.com/wp-content/uploads/2016/08/Becoming_Climate_Resilient_NOV2015.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Climate_Adaptation_Issue_Brief_Mining.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Climate_Adaptation_Issue_Brief_Mining.pdf
https://www.hydropower.org/download/file/nojs/21346
https://www.hydropower.org/download/file/nojs/21346
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Entre as várias estruturas e abordagens de resiliência climática do setor privado (Quadro 1), há uma série 
de expectativas e requisitos comuns, incluindo: 

• A necessidade de avaliar o risco climático no contexto da vulnerabilidade. A falha em avaliar 
a vulnerabilidade de pessoas e ativos amplia o risco climático e de desastres que ameaçam 
uma empresa. 

•  A importância de usar os melhores dados e informações climáticas disponíveis, cobrindo 
(no mínimo) a vida útil do ativo, a fim de avaliar adequadamente o risco e a oportunidade 
associados. 

•  A importância de garantir o escopo da avaliação de vulnerabilidade relacionada ao clima vai 
além dos limites operacionais diretos e das instalações, e considera a cadeia de suprimentos, 
a comunidade local e a infraestrutura facilitadora, como portos e ferrovias. 

•  Reconhecimento de que as condições meteorológicas e climáticas de referência usadas 
anteriormente para fins de planejamento empresarial e tomada de decisão quase certamente 
mudaram e mudarão ainda mais. 

• A importância crítica de obter dados multifuncionais (ou seja, além da função simplesmente 
ambiental) para garantir que uma avaliação tenha uma perspectiva ampla. Os departamentos 
relevantes da empresa provavelmente incluem finanças, planejamento, compras, recursos 
humanos, comunidade, gestão de ativos, engenharia, infraestrutura e saúde e segurança. 

•  O valor de integrar a resiliência aos processos existentes da empresa, como os de 
planejamento, gestão de riscos, investimento e avaliação de capital, em vez de ser um adendo.

•  Consideração de parcerias como meio de implementação de estratégias de resiliência 
climática.  
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Construindo resiliência: principais exemplos de casos corporativos 

Um número crescente de empresas começou a avaliar e responder aos riscos climáticos relacionados à 
água, desenvolvendo estratégias de mitigação e adaptação em vários níveis organizacionais. Abaixo estão 
exemplos de casos de estratégias adaptativas para gerar resiliência em operações diretas, áreas de captação, 
comunidades vizinhas e cadeias de abastecimento, as áreas em que os impactos da mudança climática são 
sentidos pelas empresas (ver Figura 1). 

OPERAÇÕES DIRETAS

Depois que os riscos relacionados ao clima são compreendidos, as empresas geralmente se concentram em 
ações como melhorar a eficiência do uso da água, garantindo que os controles apropriados da poluição da 
água estejam ativos e realizando exercícios de mapeamento de enchentes para proteger a infraestrutura local. 

• A empresa de produtos de beleza L’Oreal tem um mapa global de riscos da mudança climática que 
representa todas as atividades e áreas de negócios. A lista de riscos é priorizada com base no nível 
de impacto e controle da L’Oreal. Os riscos físicos da mudança climática prejudicam as operações 
da companhia devido ao aumento da gravidade e frequência dos eventos climáticos. Para mitigar 
seu risco físico, a L’Oreal tem um plano de continuidade de negócios (PCN) para gestão de crises 
e recuperação, para minimizar o impacto em suas receitas. O gerente da cadeia de suprimentos 
local ou o gerente de saúde e segurança ambiental implementa, atualiza e testa o PCN. Os diretores 
técnicos da cadeia de suprimentos garantem que o PCN seja implantado e os gerentes da cadeia de 
suprimentos corporativos centralizam as informações. Paralelamente, a L’Oreal possui um programa 
de seguro contra riscos naturais que avalia a vulnerabilidade de seus locais de produção a eventos 
climáticos extremos e ajuda a priorizar as ações preventivas. As perdas operacionais em um mês de 
interrupção de uma fábrica devido a eventos climáticos extremos são amplamente cobertas. O seguro 
é implementado se ocorrerem danos a uma planta de produção, apesar das medidas preventivas.31

• A Olam, empresa global de agronegócio, reconheceu a água como um risco comercial para suas 
operações na Califórnia, especialmente após a seca de 2012-2017. Para enfrentar esse risco, a 
empresa desenvolveu um programa de melhoramento seletivo para produzir cebolas com maior 
conteúdo sólido e menor teor de água, a fim de otimizar a irrigação. Em colaboração com os 
produtores, a Olam economizou 9,7 bilhões de litros de água, 280 toneladas de nitrogênio, 20.000 
toneladas de gases de efeito estufa e 4,6 milhões de kWh de energia desde 2009.32 

BACIAS SAUDÁVEIS

Muitas empresas compreenderam que mesmo as operações mais eficientes em termos hídricos, com 
descarte de efluentes bem gerenciado, não estão isoladas dos riscos climáticos relacionados à água se 
os recursos hídricos na bacia da qual dependem estiverem ameaçados. Consequentemente, a proteção 
e restauração de pântanos, florestas em terras altas e outros ecossistemas cruciais são essenciais para 
garantir o abastecimento de água confiável e reduzir os riscos de inundações em um clima em mudança.33 
Além disso, as soluções baseadas na natureza podem resultar em vários benefícios, como a melhora da 
qualidade da água, sequestro de carbono e aumento da biodiversidade. 

31  L’Oreal’s Climate Change CDP response, 2019. 
32 We Mean Business, Survival of the driest – Olam’s innovative onion breeding program, 2017. https://www.wemeanbusinesscoalition.

org/wp-content/uploads/2017/08/Case-Study-OLAM.pdf. 
33 Global Commission on Adaptation, 2019. Adapt now: A global call for leadership on climate resilience, 2019. https://cdn.gca.org/

assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf

https://www.wemeanbusinesscoalition.org/wp-content/uploads/2017/08/Case-Study-OLAM.pdf
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/wp-content/uploads/2017/08/Case-Study-OLAM.pdf
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
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• A fábrica de automóveis Volkswagen tem uma unidade no Vale Puebla Tlaxcala, região do México 
onde o abastecimento de água era insuficiente para atender à crescente cidade de Puebla e à 
indústria local. A empresa fez parceria com especialistas da Comissão Nacional de Áreas Naturais 
Protegidas e da Universidade Livre da Cidade do México. Como a reposição do lençol freático 
dependia da restauração de ecossistemas nas encostas vulcânicas de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 
a Volkswagen replantou 300 mil pinheiros de Hartweg, cavou 21 mil poços e desenvolveu 100 
bancos de terra para reter a água da chuva e infiltrar a água nas camadas mais profundas do solo. 
Aproximadamente 1,3 milhão de metros cúbicos de água subterrânea por ano foram recarregados 
de volta no aquífero. A biomassa adicional sequestrou CO2 e melhorou as condições para a 
fauna nativa. O suprimento adicional do lençol freático apoiará as operações de longo prazo da 
Volkswagen e beneficiará as comunidades locais.34 

• A empresa de materiais de construção LafargeHolcim enfrentou um aumento nas inundações 
perto de suas operações devido à mudança climática e ao desmatamento. Por meio de uma revisão 
cuidadosa dos estudos hidrológicos e hidrogeológicos dos sistemas fluviais, a LafargeHolcim 
ganhou experiência no gerenciamento da vazão do rio e na conversão de suas pedreiras em bacias 
de retenção de água para mitigar o risco de inundações. Além disso, uma pedreira em Bellegarde, 
na França, em parceria com o município local, reguladores e outras partes interessadas (ONGs, 
moradores e agricultores), foi transformada em um reservatório de águas pluviais com wetlands 
construídas, comportas de controle de enchentes, tubulações e canais. Quando o nível da água 
sobe, o sistema libera água do rio para as pedreiras reabilitadas, reduzindo o risco de enchentes 
para a LafargeHolcim e a comunidade local. Os habitats de wetlands criados aumentaram a 
biodiversidade e desenvolveram áreas recreativas para a comunidade local.35

CADEIAS DE SUPRIMENTOS

Um número crescente de empresas está percebendo que suas cadeias de suprimentos estão mais 
vulneráveis do que no passado, devido, por exemplo, a processos just-in-time e distâncias físicas entre 
locais. Interdependências, como eventos extremos em um local remoto, podem interromper a cadeia de 
suprimentos. Empresas com uma grande cadeia de suprimentos podem construir resiliência por meio de 
planos de gestão de risco de desastres. 

• As empresas Nescafé e Nespresso, subsidiárias da Nestlé, dependem de fornecedores colombianos 
de matérias-primas, muitos dos quais são pequenos agricultores. A Nestlé fez parceria com outras 
organizações para formular um plano de Gestão Inteligente da Água (GIA) – a estrutura Manos 
al Agua – para tornar o setor cafeeiro da Colômbia mais resiliente aos impactos da mudança 
climática por meio de um melhor desempenho ambiental nas fazendas e bacias hidrográficas. O 
GIA se concentrou em quatro áreas: transferência de tecnologia limpa (conservação/tratamento 
da água após o processo de lavagem do café), ecossistemas saudáveis (agrossilvicultura e 
bioengenharia para minimizar a erosão do solo e conservar áreas hídricas importantes), geração 
de conhecimento (sistema de monitoramento de água e clima e prevenção de danos a colheitas por 
condições meteorológicas extremas) e cooperação e participação (ação coletiva). Até o momento, 
foram construídos dez sistemas de reúso de água, 160 locais selecionados para reflorestamento e 

34 Volkswagen, Replenishing groundwater through reforestation in Mexico, 2011. https://www.cbd.int/doc/books/2011/B-03740.pdf.
35 WBCSD, Natural Infrastructure Case Study: Water Management and Flood Prevention in France, 2015. https://

www.naturalinfrastructureforbusiness.org/wp-content/uploads/2015/11/LafargeHolcim_NI4BizCaseStudy_
WaterManagementFloodPrevention.pdf. 

https://www.cbd.int/doc/books/2011/B-03740.pdf
https://www.naturalinfrastructureforbusiness.org/wp-content/uploads/2015/11/LafargeHolcim_NI4BizCaseStudy_WaterManagementFloodPrevention.pdf
https://www.naturalinfrastructureforbusiness.org/wp-content/uploads/2015/11/LafargeHolcim_NI4BizCaseStudy_WaterManagementFloodPrevention.pdf
https://www.naturalinfrastructureforbusiness.org/wp-content/uploads/2015/11/LafargeHolcim_NI4BizCaseStudy_WaterManagementFloodPrevention.pdf
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agroflorestas e 27 grupos de participação da comunidade local criados para treinar agricultores 
que implementam ações em 25 bacias hidrográficas para construir resiliência climática.36 

• A Illovo, empresa subsidiária da Associated British Foods, é composta principalmente por 
agricultores independentes de cana-de-açúcar na África. A ameaça de escassez de água levou 
a companhia a financiar o Sistema de Gestão de Fazendas de Cana-de-Açúcar Sustentáveis 
(Susfarms), com três princípios ambientais fundamentais: conservar ativos naturais, manter 
serviços de ecossistemas críticos e usar recursos agrícolas de forma sustentável. O Susfarms 
reduziu os impactos à biodiversidade e à saúde dos ecossistemas, com economia esperada de US$ 
6,8 milhões anualmente.37

COMUNIDADES LOCAIS

O setor privado tem um papel importante a desempenhar no fortalecimento da capacidade de adaptação 
à mudança climática pelas comunidades em seu entorno. As inovações, produtos, serviços, influência 
política, capacidade de moldar comportamentos e investimentos com que o setor privado pode 
contribuir são essenciais para aumentar a resiliência das comunidades vulneráveis em todo o mundo.38 
Mais especificamente, o setor privado pode apoiar as respostas da comunidade aos riscos climáticos 
relacionados à água destas maneiras:

• Envolvendo as comunidades nas discussões sobre risco climático e resiliência.

• Considerando como a empresa pode ser uma fonte de maior risco para o acesso à água de 
comunidades locais e mais amplas em diferentes cenários climáticos.

• Garantindo que a má adaptação não resulte de medidas resilientes ao clima para projetos (ou 
seja, onde a mitigação e/ou adaptação de carbono cause impactos deletérios ao fluxo de água que 
possam prejudicar o meio ambiente e as comunidades locais).

• Apoiando uma maior conscientização sobre a mudança climática e seus impactos relacionados 
à água nas comunidades locais.

• Apoiando o desenvolvimento de planos de adaptação da comunidade local que levem em 
consideração os recursos hídricos, o que lhes permitirá ter acesso a financiamento.

• Apoiando o desenvolvimento de meios de subsistência resilientes ao clima e técnicas associadas. 

36 Manos as Agua-Intelligent Water Management, A Nestle Case Study. https://ceowatermandate.org/wp-content/uploads/2017/11/
BAFWAC_-_Nestle_11.4.pdf.

37 Corporate Citizenship, The Impact of Illovo in Africa, 2017. https://www.illovosugarafrica.com/UserContent/Documents/Illovo-
Impact-Report-Group-Dec17.pdf. 

38 Red Cross Red Crescent Climate Centre, Companies and Climate Resilience: Mobilizing the power of the private sector to address 
climate risks, 2019. https://reliefweb.int/report/world/companies-and-climate-resilience-mobilizing-power-private-sector-
address-climate-risks. 

https://ceowatermandate.org/wp-content/uploads/2017/11/BAFWAC_-_Nestle_11.4.pdf
https://ceowatermandate.org/wp-content/uploads/2017/11/BAFWAC_-_Nestle_11.4.pdf
https://www.illovosugarafrica.com/UserContent/Documents/Illovo-Impact-Report-Group-Dec17.pdf
https://www.illovosugarafrica.com/UserContent/Documents/Illovo-Impact-Report-Group-Dec17.pdf
https://reliefweb.int/report/world/companies-and-climate-resilience-mobilizing-power-private-sector-address-climate-risks
https://reliefweb.int/report/world/companies-and-climate-resilience-mobilizing-power-private-sector-address-climate-risks
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A comunidade humanitária é um parceiro lógico para o setor privado, considerando sua experiência e 
histórico no apoio a comunidades no mundo todo para construir sua resiliência climática ao longo de 
muitos anos.

• Em 2014, a mineradora Rio Tinto Minera Peru iniciou um projeto de adaptação da comunidade 
em sua mina de cobre La Granja, no Peru, onde as comunidades vizinhas enfrentam impactos 
relacionados ao clima.39 O objetivo principal do projeto de adaptação era apoiar a identificação 
de riscos atuais e futuros para os meios de subsistência das comunidades locais e desenvolver 
a capacidade de adaptação a esses riscos. Usando a ferramenta CRiSTAL40 e o quadro de 
Análise de Vulnerabilidade e Capacidade Climática (CVCA) da CARE International,41 foi adotada 
uma abordagem inclusiva e participativa para garantir a consulta efetiva à comunidade e a 
propriedade dos resultados do projeto. O projeto melhorou o conhecimento e a compreensão dos 
perigos relacionados ao clima local, seu impacto nos meios de subsistência da comunidade e as 
estratégias de atuação da comunidade de La Granja. A Rio Tinto Minera Peru também apresentou 
recomendações viáveis para apoiar a resiliência da comunidade. 

Conclusões

Empresas de vários setores em diferentes locais estão enfrentando os impactos adversos da mudança 
climática relacionados à água, resultando em interrupções nas operações, aumento de custos, depreciação 
de ativos e relações tensas com as partes interessadas locais. A importância e a urgência dos impactos, 
entretanto, não se refletem no planejamento da adaptação climática e nas práticas de gestão adotadas 
pelo setor privado em geral, apesar de avanços nos últimos anos.

Para aumentar a resiliência, o setor privado seria beneficiado ao considerar os impactos físicos do clima 
além de seus limites operacionais – para suas operações principais, comunidades vizinhas, cadeias de 
abastecimento e redes mais amplas –, para integrar melhor os esforços de água e clima já em andamento, 
investir em soluções para enfrentar os impactos climáticos físicos, apoiar a resiliência da comunidade 
e fazer parcerias com outras empresas para desenvolver e implementar essas soluções. Portanto, a 
adaptação à mudança climática não apenas busca reduzir os riscos para as empresas associados a um 
clima em modificação, como também oferece oportunidades possíveis.

Existem casos de liderança do setor privado em diferentes setores da indústria, mas muito mais precisa ser 
feito. As soluções são claras, a ação precisa ser acelerada e as parcerias continuarão sendo importantes.

39 International Council on Metals and Mining (ICMM), Rio Tinto Minera Peru: La Granja Project, 2016. https://www.icmm.com/
website/case-studies/2016_la-granja-case-study.pdf.  

40 Community-based Risk Screening Tool – Adaptation and Livelihoods (CRiSTAL).  https://www.iisd.org/cristaltool/ 
41 Care International, Climate Vulnerability and Capacity Analysis Handbook. https://careclimatechange.org/cvca/ 

https://www.icmm.com/website/case-studies/2016_la-granja-case-study.pdf
https://www.icmm.com/website/case-studies/2016_la-granja-case-study.pdf
https://www.iisd.org/cristaltool/
https://careclimatechange.org/cvca/
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Os principais elementos do CEO Water Mandate:

Operações diretas

Os endossantes do mandato medem e reduzem o uso de água e o descarte de águas 
residuais e desenvolvem estratégias para eliminar seus impactos nas comunidades 
e nos ecossistemas. 

Cadeia de suprimentos e gestão de bacias hidrográficas 

Os endossantes do mandato procuram caminhos para encorajar a melhoria da 
gestão da água entre seus fornecedores e gestores públicos de água. 

Ação coletiva

Os endossantes do mandato procuram participar de esforços coletivos com a 
sociedade civil, organizações intergovernamentais, comunidades afetadas e outras 
empresas para promover a sustentabilidade da água. 

Políticas públicas

Os endossantes do mandato procuram maneiras de facilitar o desenvolvimento  
e a implementação de políticas e estruturas regulatórias sustentáveis, equitativas  
e coerentes. 

Envolvimento da comunidade 

Os endossantes do mandato procuram maneiras de melhorar a eficiência hídrica 
da comunidade, proteger bacias hidrográficas e aumentar o acesso aos serviços de 
água como forma de promover a gestão sustentável da água e reduzir os riscos. 

Transparência

Os endossantes do mandato se comprometem com a transparência e divulgação, 
para assumir responsabilidades e atender às expectativas das partes interessadas. 
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