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Para muitas pessoas, um novo ano representa uma chance de definir novos objetivos e de 

marcar (ou apagar) a lista de resoluções do ano anterior. Se este exercício de definir objetivos 

funciona ou não é discutível. E um fenômeno semelhante pode ser observado dentro das 

empresas. O consenso científico sustenta que as emissões líquidas zero (net zero) devem ser 

alcançadas em 2050 se o mundo pretende manter os níveis de aquecimento abaixo de 1,5°C, 

em linha com os objetivos do Acordo de Paris. Assim, um número crescente de empresas, 

países e investidores vêm estabelecendo metas relacionadas ao clima, que constituem um 

dos quatro pilares das recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho sobre 

Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD)1. 

Metas de emissão zero: do compromisso à ação 
A Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTI) é uma das principais entidades quando se 

trata de apoiar as empresas na definição e validação de metas confiáveis. Para serem 

validadas pela SBTI, as metas devem cobrir os escopos de emissões relevantes, além de 

serem limitadas no tempo e específicas.2 

De um ponto de vista regional, a Europa está na liderança quando se trata de estabelecer 

metas corporativas net zero, já que mais de 40% das empresas por capitalização de mercado 

dentro do S&P Europe 350®  já definiram uma meta, enquanto que cerca de um quarto das 

empresas do S&P 500® o fizeram (ver quadro 1). Todos os índices ESG da S&P DJI 

 
1 O Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) recomenda “métricas e metas” como um dos pilares 
para a divulgação de informações climáticas. 

2 As empresas são obrigadas informar anualmente sobre o progresso das metas. 

https://www.indexologyblog.com/2023/01/31/net-zero-targets-and-temperature-alignment-two-sides-of-the-same-coin/
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_en
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-europe-350/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/pt/indices/equity/sp-500/
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
https://sciencebasedtargets.org/sectors/oil-and-gas


Metas de emissão zero e objetivos de temperatura: dois lados da mesma moeda? Janeiro 2023 

 

 

equivalentes aos universos avaliados têm um percentual maior de empresas com metas de 

emissão zero (ver gráfico da esquerda). De uma perspectiva setorial, mais da metade das 

empresas de Produtos Básicos de Consumo têm uma meta verificada, mas quase nenhuma 

do setor de Energia o conseguiu, devido ao seu envolvimento com combustíveis fósseis (ver 

gráfico à direita).3 

Quadro 1: Distribuição regional e setorial das empresas com metas de emissão zero 

Fonte: SBTI e S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de novembro de 2022. S&P Europe se refere ao S&P Europe 350, S&P Developed 
se refere ao S&P Developed ex-Korea LargeMidCap e S&P Global se refere ao S&P Global LargeMidCap. Estes quadros são fornecidos para 
efeitos ilustrativos.   

Mas será que o estabelecimento de metas corporativas constitui um sinal de alinhamento com 

os objetivos do Acordo de Paris? Intuitivamente, poderíamos esperar que as empresas que 

estabeleceram metas de emissão zero tenham maior probabilidade de estar em uma trajetória 

de 1,5°C por meio de esforços relativos ou absolutos de descarbonização. No entanto, estes 

poderiam ser apenas dois lados da mesma moeda. Embora as metas indiquem compromisso 

(ou mesmo ambição), os modelos de alinhamento de temperatura da S&P Global comparam 

as emissões projetadas históricas e prospectivas com um orçamento de carbono 

 
3 As empresas envolvidas em atividades comerciais de petróleo, gás natural e carvão não estão atualmente aptas a estabelecer metas SBTI. 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_en
https://sciencebasedtargets.org/sectors/oil-and-gas#what-is-the-sb-tis-policy-on-fossil-fuel-companies
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especificado.4 Nesse sentido, mesmo as empresas com metas de emissão zero podem estar 

alinhadas com um caminho de mais de 2°C no final do século (ver quadro 2).  
Quadro 2: Empresas que estabeleceram metas net zero podem estar desalinhadas com 
um orçamento de carbono de 1,5°C 

Fonte: SBTI, S&P Dow Jones Indices LLC e S&P Sustainable1. Dados de 30 de novembro de 2022. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos.   

Outra maneira de examinar a relação entre as metas de emissão zero e objetivos de 

alinhamento de temperatura é olhar para a pontuação de estratégia climática da S&P DJI 

(S&P Climate Strategy Score). Esta pontuação provém da Avaliação de Sustentabilidade 

Corporativa da S&P Global (CSA)5 sob a dimensão ambiental e compreende perguntas 

relacionadas a metas climáticas, precificação do carbono e divulgação de informações 

conforme o TCFD, entre outras. Um fenômeno semelhante ocorre com empresas situadas em 

quintis de baixa pontuação de estratégia climática que ainda podem estar alinhadas com o 

objetivo dos 1,5°C e vice-versa (ver quadro 3).  

 

4 Análise realizada utilizando o conjunto de dados de Alinhamento com o Acordo de Paris da S&P Global Trucost. 

5 Para mais informações sobre o estudo CSA, confira aqui. 

https://www.spglobal.com/esg/csa/about/


Metas de emissão zero e objetivos de temperatura: dois lados da mesma moeda? Janeiro 2023 

 

 

Quadro 3: Empresas em quintis com pontuação elevada de estratégia climática podem 
estar alinhadas com um orçamento de carbono de mais de 2°C 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e S&P Global Sustainable1. Dados de 30 de novembro de 2022. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos.   

Como os diferentes índices baseados no S&P 500 se comportam ao considerar todos estes 

aspectos? A maioria dos índices de sustentabilidade da S&P DJI mostra uma melhora na 

pontuação da estratégia climática em relação ao S&P 500 subjacente, exceto o S&P Carbon 

Efficient Index (ver quadro 4). Parece haver uma relação positiva entre a pontuação de 

estratégia climática e a exposição ativa a metas de emissão zero, o que é de se esperar, pois 

uma das métricas avaliadas sob a pontuação é o compromisso com as metas climáticas. No 

entanto, quando se trata de alinhamento de temperatura, o que foi observado no nível das 

empresas também parece ocorrer no nível dos índices: maior exposição a empresas com 

metas net zero e estratégias climáticas aprimoradas não se traduz necessariamente em um 

resultado de 1,5°C, de acordo com os modelos da S&P Global Trucost.  

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-carbon-efficient-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-carbon-efficient-index/#overview
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Quadro 4: Entendendo a estratégia climática em nível dos índices, as metas de emissão 
zero e o alinhamento de temperatura através dos índices ESG baseados no S&P 500 

Fonte: SBTI, S&P Dow Jones Indices LLC e S&P Global Sustainable1. Dados de 30 de novembro de 2022. Este quadro é fornecido para 
efeitos ilustrativos.   

Reduzir a lacuna entre ambição e ação climática tem sido o foco de muitas organizações, 

grupos liderados por investidores e legisladores. Embora o estabelecimento de metas 

corporativas possa ser o primeiro passo na direção certa, a ação contínua de 

descarbonização precisa ser mantida para permanecer dentro de um orçamento de 1,5°C. 

Índices net zero que incorporam métricas prospectivas, tais como os índices S&P PACT™ 

(S&P Paris-Aligned & Climate Transition Indices) podem ajudar os participantes do mercado a 

se alinhar com um caminho de 1,5°C, enquanto aumentam a alocação para empresas com 

metas e estratégias orientadas para o clima.  

 

Leia mais em indexologyblog.com 

https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/esg/esg-climate/paris-aligned-climate-transition-pact/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/esg/esg-climate/paris-aligned-climate-transition-pact/#overview
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