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1,5°C, emissões líquidas zero, COP, Glasgow, Paris, compensação de carbono, ativos irrecuperáveis…  

Ou… como a Greta diria, “blá-blá-blá”.1 

Com tantas informações, é fácil não prestar atenção ao barulho em torno da mudança climática.  

Desde as ondas de calor na Califórnia2 até as protestas climáticas em Londres3 e as enchentes no 
Bangladesh,4 a mudança climática afeta a todo o mundo.  

Durante 25 anos, a ONU tem reunido a quase todas as nações do mundo em cúpulas sobre a mudança 
climática, conhecidas como “COPs” (Conferência das Partes). Este ano é a 26a cúpula anual, que recebe o 
nome de COP26. A cúpula é em Glasgow, com o Reino Unido como anfitrião e presidente.5 

A COP26 reunirá delegados de até 197 países para detalharem como irão conseguir os objetivos do Acordo 
de Paris6 para limitar o aquecimento global abaixo de 2°C e continuar os esforços para limitá-lo em 1,5°C. Isto 
requere zerar as emissões líquidas em 2050, o que significa que as emissões produzidas pela humanidade 
estariam em equilíbrio com a remoção dos GEE. 

O compromisso com os objetivos de zerar as emissões líquidas em 2050 pode parecer fácil de aceitar, 
considerando que ainda faltam quase 30 anos, mas não é assim. Os objetivos de longo prazo precisam metas 
de curto prazo. Uma das principais solicitações na COP deste ano é que os países apresentem metas 
ambiciosas de redução de emissões para 2030.7 

A redução das emissões nos próximos 10 anos significa inevitavelmente que haverá impactos generalizados 
sobre todos nós mais cedo e quase nenhum aspecto das nossas vidas ficará intacto (a maneira como 
viajamos, vivemos, comemos).  

 
1 https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/28/blah-greta-thunberg-leaders-climate-crisis-co2-emissions 

2 https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/10/american-west-states-hottest-summer-climate-crisis 

3 https://www.reuters.com/world/uk/uk-climate-protesters-face-tougher-penalties-blocking-roads-2021-10-03/ 

4 https://www.bbc.com/future/article/20201201-bangladesh-the-devastating-floods-essential-for-life 

5 https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/ 

6 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en  

7 https://ukcop26.org/cop26-goals/  
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Qual é o papel dos índices? 

“Para atingir os nossos objetivos climáticos, cada empresa, companhia financeira, banco, seguradora e 
investidor deverá mudar.” Conferência da ONU no Reino Unido sobre mudança climática, 20218 

Há muitas razões para os investidores alinharem as suas carteiras com as emissões líquidas zero, desde a 
preocupação pelos riscos climáticos nos seus portfólios até a busca de oportunidades de investimento. Do 
mesmo modo, há muitas formas de alinhar as carteiras com um cenário de emissão zero, como por exemplo 
aumentar a exposição a empresas em linha com o cenário de 1,5°C ou reduzir a sua exposição às empresas 
que mais poluem. O investimento relacionado ao clima é um campo complexo e de múltiplas dimensões.  

Na S&P DJI criamos uma série de índices baseados em regras que procuram selecionar uma carteira 
hipotética de empresas que em conjunto estão alinhadas com o cenário de 1,5°C: os S&P PACTTM Indices 
(S&P Paris Aligned & Climate Transition Indices). Em linha com as ambições da COP, estes índices aplicam 
restrições para hoje, bem como uma perspectiva para 2050. Há reduções imediatas da pegada relativa de 
carbono de 30% ou 50% em relação ao benchmark, juntamente com uma exigência contínua para que os 
índices descarbonizem a uma taxa anual de 7%. Os índices se baseiam nos últimos avanços da ciência 
climática com a taxa de descarbonização anual em linha ou além da trajetória de descarbonização do cenário 
de 1,5°C proposta pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 

Nossa metodologia produz índices amplos e diversificados, ao mesmo tempo em que procura cumprir o 
padrão mínimo para os Índices de Referência de Transição Climática e Índices de Referência Alinhados com 
o Acordo de Paris da UE, e se alinha com o Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas 
ao Clima (TCFD).  

 
8 https://ukcop26.org/cop26-goals/finance/  
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Quadro 1: Desempenho dos S&P PACT Indices versus benchmarks mais amplos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de julho de 2021. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Os gráficos são fornecidos 
para efeitos ilustrativos e refletem desempenhos históricos hipotéticos. Os índices S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, S&P 500 Net Zero 

2050 Climate Transition ESG Index, S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG Index, e S&P Developed Ex-Korea 
LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index foram lançados no dia 1 de junho de 2020. Os S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 
Climate Transition ESG Index e S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index foram lançados no dia 20 de abril de 2020. Os 

S&P Europe LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG Index e S&P Europe LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index foram 
lançados no dia 4 de junho de 2020. 

Confira o nosso site dedicado à Emissão Zero para mais informações e recursos.  

Sabemos por que a COP é importante; agora, que medidas vamos tomar? 

 

 

Leia mais em indexologyblog.com 

https://www.spglobal.com/spdji/pt/landing/investment-themes/net-zero/
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