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RESUMO 

A mudança climática ocasiona impactos físicos e mudanças sistêmicas profundas. No ambiente 

de negócios esses impactos podem ir além das mudanças dos ambientes competitivo e político. 

A mitigação sozinha não será suficiente para endereçar os impactos da mudança climática o 

sugere que as adaptações podem amenizar efeitos deletérios, constituindo-se como resposta 

importante aos desafios. A complexidade do problema requer envolvimento de todos os setores 

visando soluções. Em especial, o setor empresarial tem interesses a proteger e um papel a 

desempenhar já que a mudança global do clima pode resultar em perda de fatores produtivos e 

declínio da produtividade, além do enfraquecimento ou destruição de infraestrutura.  

Este estudo visa contribuir ao entendimento do potencial da adaptação à mudança climática na 

melhora da resiliência e na redução da vulnerabilidade do setor empresarial, aprofundando-se 

na experiência de três empresas brasileiras. O estudo faz uma análise qualitativa descritiva 

através de uma pesquisa exploratória usando o método de estudo de caso múltiplo. Seus 

resultados contribuem para a discussão dos conceitos, práticas e fatores decisórios presentes 

nas estratégias de empresas com projetos de adaptação, reforçando o olhar para riscos e 

oportunidades. 

Entre outras coisas, a pesquisa revelou posturas de aversão a risco com a implantação de  

medidas de adaptação soft e hard, no e low regret. As três empresas estudadas adotam 

horizontes de longo-prazo em seus planejamentos e avaliações de riscos, bem como processos 

multifásicos de gestão de riscos. Cientes de suas vulnerabilidades, adotam posturas 

preemptivas integrando a avaliação de riscos climáticos às tomadas de decisão estratégica, 

visando um olhar sistêmico que pouco a pouco se estenda a suas cadeias de valor.  Além das 

medidas mitigadoras do risco, as três estão explorando oportunidades como novos produtos, 

serviços e mercados. Há diferenças em suas abordagens em virtude, principalmente, das 

características dos setores em que atuam. Abordagens colaborativas e participativas, assim 

como arranjos envolvendo atores múltiplos estão entre as tendências emergentes, enquanto a 

comunicação sobre adaptação, obtenção de informações de qualidade sobre o clima, e 

mensuração de resultados constituem desafios.  

Palavras chave: Mudança climática, adaptação, resiliência, empresas, incerteza, risco 



 
 

ABSTRACT 

The profound physical impacts and systemic changes caused by climate change go beyond  

changes in competitive and political environments. Studies show that mitigation alone will not 

be enough to address the impacts of climate change and suggest that adaptation will play a 

necessary role in mitigating climate risk. All sectors will need to play a role in addressing the 

complex problem. The business sector, specifically,  has interests to protect and a role to play 

as changes in weather patterns and extreme events threaten  productivity  and inputs, as well 

as weakening or destroying infrastructure. 

 

This study draws on the experiences of three Brazilian companies to shed light on the potential 

of climate risk adaptation in increasing resilience and reducing vulnerability in the business 

sector. A descriptive qualitative analysis was performed using an exploratory approach through 

a multiple case study method. Research results contribute to discussions around concepts, 

practices and decision-making present in the corporate strategies of companies implementing 

adaptation measures and highlight the  risks and opportunities outlook.  

 

Among other things, research revealed risk-averse postures among the three companies, all of 

which implemented a mix of  soft and hard, no and low regret efforts. They use extended  long-

term horizons in planning and risk assessments, as well as multiphase risk management 

approaches. They are highly conscious of their climate-related  vulnerabilities and have chosen 

to adopt pre-emptive strategies, integrating the assessment of climate risks into strategic 

decision-making for a systemic approach that will gradually be extended to their value chains.  

In addition to mitigating their risks, all three are developing opportunities such as new products, 

services and markets. The differences in their approaches can be largely attributed to the 

specificities of their respective sectors. Collaborative and participatory approaches, as well as 

multi-stakeholder arrangements are among the emerging trends, while communicating on  

adaptation, obtaining quality climate information, and measuring outcomes are some of the 

challenges. 

 

Key words: Climate change, adaptation, resilience, business, uncertainty, risk 
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1 Introdução  

O clima está mudando. Indicadores globais do clima são incontestáveis (Royal Society, US 

Academy of Science, IPCC, 2007a; CICERONE E NURSE, 2014; WEINHOFER E BUSCH, 

2012; GASBARRO E PINKSE, 2016; IMF, 2020, IPCC, 2021). Segundo dados da Organização 

Mundial Meteorológica (WMO, na sigla em inglês), agência-membro da ONU responsável por 

acompanhar evoluções do clima global, a temperatura média em 2020 (no período de janeiro a 

outubro) esteve 1,2 graus Celsius acima da média do período pré-industrial (1850-1900); as 

concentrações de gases de efeito estufa aumentaram expressivamente  (dióxido de carbono 148%; 

metano 260%, e óxido nitroso 123%) comparado a níveis pré-industriais; a temperatura dos 

oceanos aumentou, assim como o nível do mar (que a cada ano sobe 3mm), enquanto a camada de 

gelo da Groenlândia encolheu, perdendo 152 Gt de gelo apenas no período entre setembro de 2019 

e agosto de 2020 (WMO, 2021;  Nasa, 2021). Há maior incidência de eventos extremos,  como 

ondas de calor, seca e queimadas extraordinárias  na Europa e na Austrália  e furacões mais 

frequentes nos Estados Unidos  (WINN ET AL, 2011). Em julho de 2021, com frequência 

crescente, notícias deram conta de ondas de frio extremo no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil 

(FELLET, 2021), temporais e inundações na Alemanha e na Bélgica, e incêndios florestais na 

Grécia. Ao mesmo tempo, o IPCC divulgou seu relatório AR-6 sobre os impactos físicos da 

mudança climática, constatando de forma inequívoca a influência humana sobre o clima com 

mudanças na atmosfera, biosfera, criosfera e nos oceanos (IPCC, 2021).  

Os eventos extremos, fáceis de perceber, são devastadores. Porém os fenômenos associados a 

mudanças graduais também representam risco. Aumentos no nível do mar ou na acidez dos 

oceanos, por exemplo, são mudanças cujos impactos não se restringem a um território ou país, 

com efeitos em todo o planeta. Apesar de gradativas, estas mudanças oferecem riscos graves pois 

quando  ultrapassam limites críticos, podem gerar impactos em sistemas inteiros, cujas dinâmicas 

de recursividade e amplificação de  feedbacks climáticos são plenos de incerteza e complexidade
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(SCHEFFER1 ET AL., 2001; WILBANKS2 ET AL., 2007 apud WINN ET AL, 2011, FOLKE, 

2016). 

O fenômeno, ou série de fenômenos, que consiste em variações que extrapolam a amplitude, 

intensidade, ou frequência naturais dos padrões climáticos, sistemas, e ecossistemas, e que são 

causadas ou amplificadas pela ação e sistemas humanos e que, por sua vez, afetam estes 

sistemas e outros que estejam conectados e dependentes deles é conhecido como mudança 

climática. Lavell et al. (2012) em seu relatório especial sobre os esforços dos grupos de trabalho 

I e II do IPCC definem o fenômeno como, “mudança climática, uma alteração no estado do 

clima identificada a partir de mudanças nas taxas médias e/ou na variabilidade de suas 

propriedades e que persiste por longos períodos, com duração típica de décadas ou mais” 

(LAVELL ET AL., 2012, p.29, tradução nossa).  

A mudança climática emerge, atualmente, como um dos grandes desafios do mundo citados 

em relatórios (IPCC, 2014; National Research Council, 2010) e  websites de organizações que 

são referências mundiais em questões de clima, monitoramento de clima, ciências e 

desenvolvimento sustentável incluindo o Banco Mundial, INPE, Royal Society e outros. Seus 

impactos afetam tanto a vida humana como os sistemas naturais, às vezes, de forma recursiva, 

ampliando efeitos de sistemas climáticos como, por exemplo, o grau de refletividade da terra 

ou a presença de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera (VAN BUUREN, 2015).  

Os impactos destas alterações são inegáveis (TRENBERTH, 2018; MEDHAUG ET AL, 2017, 

WINN ET AL, 2011). Resultam, entre outras coisas, em eventos extremos, mudanças de 

regime de chuvas, aumento do nível do mar, aumentos de temperatura e secas. Indiretamente, 

afetam também a segurança hídrica (acesso, gestão, abastecimento e tratamento de água e 

resíduos) e a saúde humana.   

A mudança climática afeta de forma desproporcional as populações mais vulneráveis que, seja 

no ambiente rural ou urbano, com pouca ou nenhuma renda, suportam riscos de falta de 

moradia, energia, e alimento que se agravam diante de eventos climáticos extremos, escassez, 

 
1 Scheffer, M. & Carpenter, Stephen & Foley, J.A. & Folke, Carl & Walker, Brian. (2001). Catastrophic shifts 

in ecosystems. nat. 413. 591-.  
2 Wilbanks, T. J., Romero Lankao, P., Bao, M., Berkhout, F. G. H., Cairncross, S., Ceron, J. P., Kapshe, M., 

Muir-Wood, R., & Zapata-Marti, R. (2007). Industry, settlement and society. In M. L. Perry, O. F. Canziana, J. 

P. Palutikof, J. P. van der Linden, & C. E. Hanson (Eds.), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (pp. 357-390). Cambridge University Press. 
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inundações e desabamentos (THOMAS ET AL., 2019; LEICHENKO E SILVA, 2014; 

HELTBERG E BONCH-OSMOLOSKIY, 2011; HARDOY E PANDIELLO, 2009) . A 

mudança climática afeta a saúde desta população, por exemplo, desde a sua ocorrência 

(inundações ou alagamentos, por exemplo) até meses e anos posteriores, com o registro de 

doenças infecciosas e agravamento do quadro de pacientes crônicos, dentre outros.  As 

desvantagens que estas populações enfrentam culminam na falta de condições de se adaptar, 

seja antes ou depois do evento, o que ocasiona impactos no médio e longo prazo, também. 

Dentre os principais atores, fontes de informação sobre a mudança climática está o 

International Panel on Climate Change, o painel IPCC. Um importante atributo do IPCC é 

identificar lacunas do conhecimento necessário para aprimorar nosso entendimento da 

mudança climática e das interações entre sistemas e ecossistemas para melhorar a efetividade 

das ações de combate, mitigação e adaptação.    

Segundo o IPCC, controlar ou limitar os efeitos da mudança climática vai requerer não somente 

uma redução drástica e contínua das emissões de GEE como esforços de adaptação. O 

enfrentamento dos riscos da mudança climática deve ocorrer através dos esforços 

complementares de mitigação e adaptação. Ainda, segundo o IPCC, “uma redução importante 

das emissões nas próximas décadas poderá reduzir os riscos climáticos do século 21 e além, 

aumentar o potencial da adaptação efetiva, reduzir os custos e desafios da mitigação no longo 

prazo, bem como contribuir à criação de caminhos resilientes (a clima) do desenvolvimento 

sustentável” (tradução própria, IPCC, 2014b, p. 76).  

A resiliência, conceito cuja popularidade cresceu exponencialmente a partir do início do 

milênio,  trata da capacidade, de sistemas socioecológicos complexos, de absorver impactos e 

estímulos disruptivos e persistir, ou se adaptar ou transformar-se, com aprendizados e esforços 

de reorganização e reestruturação que viabilizem a continuidade de suas funções e a 

manutenção de sua identidade (FOLKE, 2016). Walker (2020) descreve o conceito em termos 

mais simples, como a habilidade de lidar com choques e seguir funcionando da mesma forma 

- o grau com que ecossistemas, negócios, sociedades podem modificar-se sem perder sua 

identidade (tradução nossa, WALKER, 2020, p.1). Trata-se de um conceito dinâmico aplicável 

e valorizado em situações caracterizadas pela mutabilidade, complexidade e incerteza.   

Segundo o próprio Folke (2006) o conceito pressupõe um olhar para o futuro e diz respeito à  

capacidade (a ser aprimorada) de assegurar a continuidade e o desenvolvimento frente a 

mudanças previstas  e imprevistas, ao longo de diversos caminhos e limites ao crescimento.   
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A mitigação pode ser definida como a redução de emissões causadoras do aquecimento global 

ou o aumento ou fortalecimento de sumidouros visando limitar a mudança climática” (tradução 

própria, IPCC, 2014b, p. 76). Já a adaptação é o processo de ajuste ao clima (atual ou previsto) 

e seus efeitos visando reduzir ou evitar exposição a danos, prejuízos e perdas ou explorar 

oportunidades” (tradução própria, IPCC, 2014b, p. 76).  

Enquanto a definição proposta pelo IPCC reforça a questão da redução de impacto ou 

aproveitamento de oportunidades, outras definições da adaptação propõem abordagem mais 

proativa, a possibilidade da adoção de ajustes e modificações em antecipação a mudanças de 

clima potenciais (ADGER, ARNELL E TOMPKINS, 2005; LINNENLUECKE ET AL., 

2013). A expansão da definição sinaliza a consideração de aspectos atitudinais, cognitivos e 

comportamentais na análise (LINNENLUECKE ET AL., 2013). 

Estudos indicam que a mitigação sozinha não será suficiente para endereçar os impactos da 

mudança climática. Cada vez mais, apontam a importância da adaptação (AGRAWALA, 2011; 

DAMERT & BAUMGARTNER, 2018; ANSAH, 2020). Atingir metas de desenvolvimento 

bem como compromissos assumidos internacionalmente, no Acordo de Paris, exige uma 

atuação forte e coordenada  neste sentido (PAUW, 2017). Afinal, impactos da mudança global 

do clima repercutem na estabilidade macroeconômica causando volatilidade de preços e 

impactos fiscais, afetando fluxos de investimento, aumentando a desigualdade e a pobreza 

(IMF, 2020). 

A complexidade do problema requer envolvimento de todos os setores, transversalmente, 

visando aumentar a resiliência. Em especial, o setor empresarial, que inclui empresas privadas 

e estatais, têm interesses a proteger e um papel a desempenhar. Afinal, mudanças nos padrões 

climáticos ou eventos extremos podem resultar em perda de fatores produtivos e declínio de 

produtividade, além de perdas e enfraquecimento ou destruição de infraestrutura (LECOCQ & 

SHALIZI, 2007, DAMERT & BAUMGARTNER, 2018; IMF, 2020).  A mudança climática 

tem o potencial de ocasionar impactos físicos e mudanças sistêmicas profundas no ambiente 

de negócios que podem ultrapassar mudanças dos ambientes competitivo e político (WINN ET 

AL., 2011; LINNENLUECKE ET AL., 2012; LINNENLUECKE ET AL., 2013). O IPCC tem 

afirmado que as organizações precisam se adaptar para lidar com impactos que já estão 

ocorrendo. Weinhofer e Busch (2012) e outros reforçam a urgência de agir  logo (ADGER, 

ARNELL, AND TOMPKINS, 2005; WEINHOFER & BUSCH, 2012, IMF, 2020). 
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O papel do setor empresarial na adaptação ao risco climático passa pelo financiamento da 

adaptação, mas importantemente, envolve ou repercute em outros aspectos: o setor pode 

contribuir com capacidade técnica, de planejamento e implementação de ações (aos esforços 

dos governos); seu envolvimento representa um engajamento da sociedade civil e 

comunidades, bem como fomenta a inovação com relação a serviços ecossistêmicos e 

tecnologias de adaptação. Isto, sem falar no potencial do setor privado, e em especial das 

empresas - grandes, comerciais, e com escritórios e produção em mais de um país, de 

influenciar políticas de clima e governança de arranjos climáticos, cada qual de acordo com o 

contexto em que atua (WITTE, 2020). Segundo Biagini & Miller (2013), “...o envolvimento 

[do setor privado][nos esforços de adaptação] poderia desencadear investimentos voltados à 

redução da vulnerabilidade o que, por sua vez, iria acelerar a replicação de tecnologias de 

resiliência climática e de serviços, em setores chave para o desenvolvimento, em especial em 

países em desenvolvimento onde cresce o investimento em infraestrutura de longo prazo” 

(tradução própria, BIAGINI E MILLER, 2013, p.242-243). Com relação à infraestrutura, em 

seu relatório sobre o panorama mundial, o IMF (2020), endereça a redução de emissões e a 

mitigação, porém sua conclusão acerca da infraestrutura vale, também, para questões de 

adaptação: “a opção pela construção [de infraestrutura] sustentável, desde já, ao invés de 

reconstruir mais à frente, tem o efeito de reduzir custos de transição” (tradução própria, IMF, 

2020, p. 106).    

Estudos observam que a adoção de medidas de adaptação pelas empresas pode reduzir as 

chances de impactos adversos. Não obstante esta constatação e necessidade, o engajamento do 

setor privado e empresarial, como um todo, com a mudança climática e, especificamente, com 

a adaptação está em fase inicial (WINN ET AL., 2011; WEINHOFER & BUSCH, 2012; 

LINNENLUECKE ET AL., 2013; GASBARRO E PINKSE, 2015). Winn et al., 2011 

destacam, ainda, a falta de estudos sobre os impactos físicos da mudança climática sobre as 

empresas. Entendem que a compreensão destes impactos se restringe pelas incertezas 

associadas ao tipo, incidência, escala e local dos impactos.  Neste sentido, estudos mais 

recentes têm proposto não somente o aumento da transparência com relação a riscos físicos 

experimentados por empresas, como também a padronização de abordagens e sistemáticas de 

avaliação destes riscos. O centro de pesquisas sobre clima, Woodwell Center for Climate 

Research, por exemplo, que em conjunto com a Wellington Management (uma das maiores 

consultorias independentes de investimento do mundo),  lançou um arcabouço para avaliação 

de riscos físicos em 2019 (o relatório Physical Risks of Climate Change, P-ROCC (2019) com 
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atualização em junho de 2021 no relatório conhecido como P-ROCC 2.0 (GOLDSTONE, 

2021). Dentre outros elementos, a edição de 2021, o P-ROCC 2.0 (2021), recomenda que 

empresas divulguem horizontes temporais de suas avaliações, premissas chave incluindo dados 

e modelos climáticos utilizados, bem como atributos físicos de seus negócios. Em seu press 

release de 10 de junho, 2021, especificam que para atender às demandas de investidores, 

empresas precisam suprir informações  detalhadas, precisas e completas a respeito dos riscos 

climáticos enfrentados, o que envolveria divulgar dados precisos, incluindo até o endereço, 

sobre ativos físicos de sua propriedade ou uso,  através de canais e frameworks como o Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) que será discutido mais adiante neste 

estudo, os relatórios de sustentabilidade, e o CDP, entre outros. Estes dados propiciam uma 

compreensão melhor dos riscos climáticos enfrentados pela empresa, podendo contribuir ao 

desempenho e a resiliência do  planejamento estratégico empresarial.3  

Para as empresas, qualquer impacto é percebido como uma disrupção enorme, de larga-escala 

e alcance; ou nas palavras de alguns como uma mudança massiva e descontínua (WINN ET 

AL., 2011). Trata-se de um contexto que não conduz, necessariamente, a uma visão que resulte 

em estudos organizacionais (WINN ET AL., 2011). 

Winn et al. (2011) sinalizam ainda quanto a vieses da ciência organizacional como motivo da 

falta de estudos sobre impactos e oportunidades advindas da mudança climática. Citam, 

especificamente, a noção subjacente de que as condições econômicas e sociais irão perdurar 

independentemente de mudanças adversas dos sistemas naturais de terra (GLADWIN ET AL., 

19954; PURSER ET AL., 19955 apud WINN ET AL., 2011). Com isto, concluem, são poucas 

as conceptualizações de ambientes organizacionais que incorporem o funcionamento da 

natureza, constituindo um desafio à pesquisa (WINN ET AL, 2011). 

Estudos mais recentes corroboram a pouca atenção dada, na literatura sobre gestão, aos efeitos 

do ambiente natural sobre as organizações e suas operações, porém novas perspectivas na 

literatura sobre sustentabilidade têm realçado a conexão e interrelação das organizações com a 

 
3

 Business Wire. 10 jun.2021. Disponível em 

<https://www.businesswire.com/news/home/20210610005117/en/Wellington-Management-and-Woodwell-

Climate-Research-Center-launch-P-ROCC-2.0-Encouraging-Companies-to-Disclose-the-Physical-Location-of-

Assets-and-Operations-to-Help-Investors-Better-Assess-Climate-Risks>, Acesso em 28 jun. 2021 
4 Gladwin, T. N., Kennelly, J. J., & Krause, T. S. (1995). Shifting paradigms for sustainable development: 

Implications for management theory and research. Academy of management Review, 20(4), 874-907. 
5 Purser, R. E., Park, C., & Montuori, A. (1995). Limits to anthropocentrism: Toward an ecocentric organization 

paradigm?. Academy of Management Review, 20(4), 1053-1089. 

https://www.businesswire.com/news/home/20210610005117/en/Wellington-Management-and-Woodwell-Climate-Research-Center-launch-P-ROCC-2.0-Encouraging-Companies-to-Disclose-the-Physical-Location-of-Assets-and-Operations-to-Help-Investors-Better-Assess-Climate-Risks
https://www.businesswire.com/news/home/20210610005117/en/Wellington-Management-and-Woodwell-Climate-Research-Center-launch-P-ROCC-2.0-Encouraging-Companies-to-Disclose-the-Physical-Location-of-Assets-and-Operations-to-Help-Investors-Better-Assess-Climate-Risks
https://www.businesswire.com/news/home/20210610005117/en/Wellington-Management-and-Woodwell-Climate-Research-Center-launch-P-ROCC-2.0-Encouraging-Companies-to-Disclose-the-Physical-Location-of-Assets-and-Operations-to-Help-Investors-Better-Assess-Climate-Risks
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natureza na qual estão imersas (NAVA, 2021; BACCARANI ET AL., 2020; MOUSA, 2018; 

BOGUSZ E HOLTAPPELS, 2021). A publicação especializada em gestão,  Management 

Science, lançou em 2019 uma chamada por pesquisas e artigos, admitindo a escassez de estudos 

sobre o assunto6. Por outro lado, outros estudos sobre a ciência organizacional mostram alguma 

reflexão e até evolução neste âmbito, tendo abordado a adaptação organizacional frente a 

desafios e desastres, tais como a pandemia de covid iniciada em 2019/2020 (MITHANI, 2020, 

FRASER ET AL., 2021), o efeito das dinâmicas relacionais sobre percepção do risco e 

comportamentos adaptativos da empresa (ALVES ET AL., 2017; CANEVARDI-LUZARDO 

ET AL., 2020),  aprendizado organizacional e a adoção de medidas antecipatórias de adaptação 

à mudança do clima (ORSATO ET AL., 2017), o engajamento das empresas com políticas de 

clima (WITTE, 2020), entre outros. 

Este estudo visa, portanto, pesquisar a adaptação ao risco climático identificando suas 

características, e temas relacionados, explorando sua intersecção com a  atuação do setor 

empresarial, em especial, através da ótica da gestão de riscos.  

1.1  Contexto/Justificativa  

O Conselho Nacional de Pesquisas é o braço operacional das Academias de Ciências, 

Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, e juntos contribuem com suas pesquisas ao 

desenvolvimento de políticas, formação de opinião pública, e no avanço das áreas científica, 

de engenharia e médica naquele país. Em seu relatório sobre os consensos em torno dos avanços 

da ciência climática, publicado em 2011, constatam que, a despeito do volume de pesquisas 

sobre clima ocorridas entre 1980 e 2010, a grande maioria enfocou o entendimento do 

fenômeno com relativamente pouca pesquisa sobre o desenvolvimento e implementação de 

novas práticas ou processos socioeconômicos e comportamentais que afetam a resposta à 

mudança climática, as estratégias de adaptação e abordagens analíticas que dão conta dos 

resultados, das perdas e ganhos oriundos destas respostas (National Research Council, 2011). 

Desde então, o próprio Council tem publicado estudos diversos relacionados ao tema, incluindo 

estudos ocasionais sobre causas e efeitos da mudança climática em 2014 e 2020, bem como 

sobre o planejamento para a adaptação nos setores de transporte (2016) e aeroviário (2012 e 

 
6 A chamada do Management Science, lançada em junho de 2019 ficou aberta até fevereiro, 2021, podendo ser 

acessada através do link: <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3415> 

https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3415
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2015), e guia e orientações para incorporação dos custos e benefícios de medidas de adaptação 

em 2020. 

Há uma abundância de estudos sobre a adaptação - publicações que tratam de características 

da adaptação, seus efeitos e impactos, bem como relatos empíricos de experiências de todo tipo 

de ator com a implementação de medidas adaptativas (SMIT ET AL., 2000). Há diferenciações 

entre os tipos de adaptação com relação a atributos de intencionalidade, duração, geografia, 

função, momento de implementação de medidas, forma e desempenho (ou resultados) das 

medidas (WEINHOFER & BUSCH, 2012).  Não obstante, são poucos os estudos que tratam 

explicitamente das organizações e seus esforços efetivos de adaptação à mudança climática 

(NAVA, 2021; BACCARANI ET AL., 2020; MOUSA, 2018; BOGUSZ E HOLTAPPELS, 

2021; WINN ET AL, 2011;  ARNELL E DELANEY7, 2006 apud WEINHOFER & BUSCH, 

2012).  

Embora existam estudos sobre estratégias empresariais de mitigação climática, são 

relativamente poucas as publicações acadêmicas voltadas à adaptação empresarial (WINN ET 

AL., 2011; WEINHOFER & BUSCH, 2012; LINNENLUECKE ET AL., 2013; GASBARRO 

E PINKSE, 2016; SULLIVAN, 20098; PINKSE & KOLK, 20119; CIOCIRLAN & 

PETTERSSON, 201210; SULLIVAN AND GOULDSON, 201411; LEE ET AL., 201512 apud 

GASBARRO E PINKSE, 2016).  Estudos apontam a falta de pesquisas mais integradas e 

abrangentes já que, argumentam, respostas efetivas ao desafio de mudança climática 

necessariamente devem envolver adaptação, mitigação e caminhos para o  desenvolvimento 

sustentável (KIRCHGEORG & WINN, 2005b13 apud WINN ET AL., 2011; IMF, 2020).  

 
7 Arnell, N.W., Delaney, E.K. Adapting to climate change: Public water supply in England and Wales. Climatic 

Change 78, 227–255 (2006). https://doi.org/10.1007/s10584-006-9067-9 
8 Sullivan R. 2009. The management of greenhouse gas emissions in large European companies. Corporate 

Social Responsibility and Environmental Management 16: 301–309. DOI:10.1002/csr.187. 
9 Pinkse J, Kolk A. 2011. Multinational enterprises and climate change: Exploring institutional failures and 

embeddedness. Journal of International Business Studies 43: 332–341. DOI:10.1057/jibs.2011.56. 
10 Ciocirlan C, Pettersson C. 2012. Does workforce diversity matter in the fight against climate change? An 

analysis of Fortune 500 Companies: Does workforce diversity matter in the fight against climate change? 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management 19: 47–62. DOI:10.1002/csr.279. 
11 Sullivan R, Gouldson A. 2014. Comparing the climate change actions, targets and performance of UK and 

US Retailers. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, in press. DOI: 10.1002/csr.1364 
12 Lee S-Y, Park Y-S, Klassen RD. 2015. Market responses to firms’ voluntary climate change information 

disclosure and carbon communication: Firms’ voluntary carbon disclosure and communication. Corporate 

Social Responsibility and Environmental Management 22: 1–12. DOI:10.1002/csr.1321. 
13 Winn MI, Kirchgeorg M. 2005b. The siesta is over: a rude awakening from sustainability myopia. In 

Corporate Environmental Strategy and Competitive Advantage, Sharma S, Aragón-Correa JA (eds). Elgar: 

Cheltenham, UK. 

https://doi.org/10.1007/s10584-006-9067-9
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Em sua publicação de revisão bibliográfica sobre o tema, Linnenluecke et al. (2013) afirmam, 

ainda, que apesar do aumento de estudos sobre gases de efeito estufa, ganhos de eficiência e 

impacto de políticas de clima sobre estratégias empresariais, faltam insights sobre os 

mecanismos de adaptação climática das empresas. Afirmam, também, que grande parte dos 

estudos sobre adaptação estratégica das empresas diz respeito a mudanças no contexto do 

negócio tais como o surgimento de competidores ou novos mercados a partir de evoluções de 

condições  econômicas ou políticas. As mudanças em decorrência de modificações em 

dinâmicas do ambiente natural ou de eventos climáticos extremos não são consideradas 

(LINNENLUECKE ET AL., 2013).  Além disso, faltam estudos e informações sobre a 

experiência com adaptação no hemisfério sul, especificamente (DI GIULIO ET AL., 2019) e 

no Brasil (MONZONI, 2013). 

A adaptação à mudança climática e seus impactos tem sido apontada como alternativa e 

complemento às estratégias de mitigação (SMIT ET AL., 2000; IPCC, 2014; MMA, 2015). 

Adaptações podem amenizar efeitos deletérios, constituindo-se como resposta importante aos 

desafios enfrentados. Segundo Burke et al. (2016), estudos mais aprofundados sobre a 

adaptação, uma das áreas menos exploradas nos estudos sobre a economia do clima, 

contribuem ao entendimento de suas consequências econômicas e a ajustes na formulação de 

políticas com potencial grande e inovador.   

Face a estudos do IPCC e outros que apontam para o impacto a ser sofrido/absorvido por 

cidades e no meio rural, os desafios postos às economias e às megacidades, e aos países menos 

desenvolvidos, e especificamente entendendo a reconhecida insuficiência de pesquisas com 

relação aos fatores que afetam o envolvimento do setor empresarial na questão climática 

(AGRAWALA, 2011, ISLAM & MOD-NOR, 2017, CAO & ZHENG, 2016, 

LINNENLUECKE ET AL., 2013), e a necessidade salientada de seu envolvimento (DAMERT 

& BAUMGARTNER, 2018; BIAGINI & MILLER, 2013) faz se necessário um olhar mais 

profundo para as atividades implementadas pelo setor empresarial com relação ao risco 

climático, suas motivações e abordagens bem como barreiras e processos decisórios quando da 

concepção, elaboração e implementação de projetos de adaptação.  

1.2 Questão de pesquisa 

Este estudo se propõe a entender:  como empresas brasileiras estão atuando para se adaptar 

ao risco climático? 
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Quando falamos em risco climático, nos referimos a todos os impactos negativos em potencial 

que um negócio poderia enfrentar em decorrência dos efeitos físicos da mudança climática 

conforme definição adotada por Weinhofer e Busch (2012) que defendem que gestores 

precisam reconhecer a importância dos riscos aos quais suas empresas estão expostas. Ao 

mesmo tempo, porém, reconhecem que a intensidade dos esforços de gestão de riscos estará 

sujeita às crenças e interpretações dos gestores acerca do perigo enfrentado (WEINHOFER & 

BUSCH, 2012). 

Com relação à adaptação, nos referimos aos esforços empreendidos no setor empresarial, como 

um todo, para lidar com efeitos atuais, ou previstos, da mudança climática (IPCC, 2007).  

Diante das lacunas de conhecimento sobre a atuação do setor empresarial, e especificamente 

da ausência de estudos sobre adaptação empreendida por empresas no Brasil, este estudo visa 

levantar informações empíricas sobre a experiência do setor empresarial no país.  

Weinhofer e Busch (2007) em seu estudo sobre estratégias corporativas de gestão de risco 

climático sugerem abordar três aspectos das empresas objeto de estudo: o grau de 

reconhecimento das questões climáticas e sua materialidade para a empresa; a profundidade do 

conhecimento sobre impactos e efeitos ou consequências; e, por fim, medidas implementadas 

para mitigar os riscos (WEINHOFER E BUSCH, 2007).  Devido ao entendimento de que as 

empresas que compõem a amostra pesquisada foram selecionadas justamente pela atuação que 

confirma o reconhecimento, a consciência, sobre a questão climática, o estudo não investigou 

o primeiro aspecto, acima, avaliando apenas o segundo e terceiro aspecto.  Isto é, através dos 

levantamentos sobre avaliação de risco, medidas de adaptação adotadas, e processos decisórios, 

entre outros tópicos, foi buscado o entendimento sobre como (e com que profundidade) as 

empresas avaliam seus riscos climáticos e como conciliam complexidades dos sistemas 

ambientais e ecológicos em que atuam com as demandas e objetivos de seus negócios. 

Isto envolve levantar quais são e como agem e interagem os elementos e condições, internos e 

externos, que viabilizam, suportam ou impossibilitam, a decisão das empresas de incorporar o 

risco climático em sua estratégia.  Interessante apurar como, do ponto de vista da gestão, as 

lideranças poderiam promover ajustes e mudanças de forma a lidar com a complexidade das 

questões climáticas (WINN ET AL., 2011).  
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1.3 Objetivo 

A pesquisa visa contribuir ao entendimento  do potencial da adaptação à mudança climática, 

como ferramenta que aumenta a resiliência e reduz a vulnerabilidade no setor empresarial, 

aprofundando-se na experiência de algumas empresas brasileiras. O estudo contribui para a  

discussão das condições que conduzem ao maior e mais efetivo envolvimento de empresas com 

projetos de adaptação mais efetivos, a partir do estudo do papel de empresas brasileiras que 

atuam nesta seara.  

Ao aprofundar-se na atuação das empresas objeto do estudo a partir de aspectos levantados no 

meio acadêmico, o estudo visa comparar conceitos com experiência empírica,  aportando 

concretude e contribuindo às discussões sobre adaptação, levando em conta especificidades do 

contexto local, brasileiro.  Especificamente, os objetivos do estudo são os seguintes: 

● Explorar características da adaptação e, especificamente, das atividades adaptativas 

empresariais 

● Aprofundar a análise a respeito de arranjos e contextos que impactam a gestão das 

questões climáticas nas empresas, suas forças e fraquezas  

● Levantar os aspectos que impactam o desenho, implementação e resultados dos 

esforços de adaptação 

● Identificar arranjos institucionais e contextos específicos à adaptação e como 

impactam, se é que afetam, as decisões das empresas 

● Entender se a percepção sobre vulnerabilidade e exposição ao risco afetam os processos 

decisórios sobre adaptação. 

● Explorar sistemas de identificação, priorização e mitigação do risco climático nas 

empresas 

Espera-se ainda que o estudo contribua à discussão sobre gestão de riscos nas empresas, e à 

aplicabilidade de políticas e práticas de gestão diante da necessidade de adaptação podendo 

jogar uma luz sobre formas de conectar o processo decisório das empresas com o conhecimento 

das ciências climáticas.  

O entendimento dos processos decisórios ligados a risco, gestão de risco e, especificamente, a 

risco climático contribui para os campos da gestão sustentável e de riscos.  Linnenluecke et al. 

(2012) ressaltam, sobre processos de tomada de decisão em prol da adaptação, sua natureza 

subjetiva e abordam a relação entre vulnerabilidade e consciência de sua condição vulnerável 
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como elemento importante no comportamento adaptativo corporativo (LINNENLUECKE ET 

AL., 2012; GASBARRO E PINKSE, 2016). Winn et al. (2011) por sua vez, comentam sobre 

a gestão para sustentabilidade, afirmando que lhe falta um arcabouço abrangente, que 

acrescente ao foco atual, e que esteja direcionado para a redução do impacto ambiental, a 

adaptação aos impactos resultantes de sistemas ecológicos e sociais prejudicados pelo clima 

(WINN ET AL., 2011). 

Em última instância, o trabalho poderia, ainda, contribuir para discussões sobre formulação de 

políticas públicas fomentadoras de condições e arranjos institucionais favoráveis ao 

envolvimento das empresas.  

1.4 Estrutura do trabalho aplicado 

Este estudo é composto por seis seções. A primeira seção apresenta o tema do estudo através 

de uma introdução e discussão do contexto. Segue-se justificativa pela escolha de tema, 

pergunta de pesquisa e objetivos.  A segunda seção descreve a metodologia adotada, fontes de 

evidências, métodos de coleta de dados e abordagem analítica aplicada. O texto inclui 

explicações e embasamento teórico das escolhas. 

 

O referencial teórico compõe a terceira seção, que tem três partes: (i) Adaptação - definição, 

conceitos, práticas e tendências; seguido pelo bloco com um mergulho (ii)  na atuação e no 

papel do setor empresarial, agente idealizador, financiador e implementador de estratégias de 

adaptação, com relação a clima. No terceiro bloco foram desenvolvidas (iii) explicações sobre 

risco, vulnerabilidade e incerteza, aspectos inerentes ao risco climático. Neste bloco também 

há pesquisa sobre definição, conceitos, práticas e tendências da  gestão de riscos, 

especificamente., 

 

A quarta seção inclui a descrição e análise das informações coletadas durante o período de 

campo, realizado em dois tempos, sendo o primeiro a análise documental e o segundo as 

entrevistas em profundidade.  A esta seção segue a quinta com análise e discussão dos 

resultados. As considerações finais e avaliação sobre limitações do estudo compõem a sexta, e 

última seção. 
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1.5 Principais resultados e conclusões 

Considerando a prevalência da presença empresarial na mitigação,  a evolução da gestão 

estratégica da empresa para esforços adaptativos requer um nível de sofisticação no 

entendimento dos fenômenos climáticos, seus riscos e implicações para a própria sobrevivência 

das operações empresariais.  As empresas pesquisadas neste estudo, Empresa 1, Empresa 2 e 

Empresa 3, fazem parte de um grupo de empresas brasileiras que estão implementando 

adaptações frente a riscos climáticos identificados, ou percebidos.  Estas três se destacam das 

outras por terem conseguido aprimorar relatos sobre estas atividades junto ao CDP, onde sua 

inclusão na A-list parece indicar que estão se comunicando bem, relativo a outras empresas, a 

respeito de seus esforços.  

São avessas a risco, optando por endereçar a mudança climática com esforços soft e hard, no e 

low regret. As três consideram horizontes de longo-prazo em seus planejamentos e avaliações 

de riscos em linha com características do fenômeno climático.  Além disso, adotam processos 

multifásicos de gestão de riscos, em linha com a literatura. Cientes de suas vulnerabilidades, 

adotam posturas preemptivas integrando a avaliação de riscos climáticos às tomadas de decisão 

estratégica, visando um olhar sistêmico que pouco a pouco se estenda a suas cadeias de valor. 

Empresa 1 e Empresa 2, endereçam riscos climáticos crônicos e agudos, enquanto a Empresa 

3 descreve apenas riscos climáticos crônicos associados às mudanças gradativas de padrões. 

Os riscos climáticos crônicos são aqueles referentes a mudanças gradativas nos padrões 

climáticos tais como aumento de temperaturas, secas e aumento no nível do mar, enquanto os 

agudos dizem respeito  a eventos isolados, tais como furacões, enchentes e incêndios,  cuja 

frequência e intensidade podem aumentar à medida que o clima se altera. Além das medidas 

mitigadoras, as três estão desenvolvendo oportunidades como novos produtos, serviços e 

mercados. Há diferenças em suas abordagens em virtude, principalmente, das características 

dos setores em que atuam. Para Empresa 2 e Empresa 3, a adaptação garante a existência de 

seus negócios, respectivamente, a geração de energia (hidrelétrica) e produção de papel e 

celulose a partir do manejo florestal. 

Abordagens colaborativas e participativas, assim como arranjos envolvendo atores múltiplos 

estão entre as tendências emergentes, enquanto a comunicação sobre adaptação, obtenção de 

informações de qualidade sobre o clima, e mensuração de resultados constituem desafios.  
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2 Metodologia 

Este estudo apresenta uma análise qualitativa descritiva realizada através de uma pesquisa 

exploratória usando o método de estudo de caso múltiplo.  A figura abaixo é uma representação 

da interação e dos domínios conceitual, substantivo e metodológico da pesquisa. 

 

Figura 1. Os domínios de pesquisa 

Fonte. Adaptado pela autora de Brinberg e McGrath (1985) 

 

2.1 Abordagem 

Adotamos uma abordagem exploratória-descritiva qualitativa devido à natureza do tema e à 

falta de dados empíricos sobre adaptação corporativa ao risco climático no Brasil 

(LINNENLUECKE ET AL., 2013, GASBARRO E PINKSE, 2016). A postura filosófica 

adotada é pós positivista, conforme Yin (2003), que, citado por Harrison et al. (2017) considera 

a “ciência social  e a pesquisa como formas de conhecer a realidade ao mesmo tempo em que 

concede que os métodos de apuração sejam imperfeitos” (HARRISON ET AL., 2017, p.10). 

Ao pesquisar aplicamos a metodologia de estudo de caso que é reconhecidamente versátil 

devendo ser aplicada, idealmente, em investigações de eventos, situações e fenômenos da vida 

real onde há alguma dúvida quanto ao contexto e quando há uma gama de variáveis a entender 

(CRESWELL E POTH, 2014; YIN, 2003).   
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Embora o método de estudo de caso represente uma troca, um trade-off, entre o conhecimento 

aprofundado e a possibilidade de generalizar, quando bem estruturado o método pode render 

resultados ricos e confiáveis. Entre os cuidados a tomar para garantir a credibilidade dos 

resultados estão os esforços em realizar coleta de dados cuidados e completa, considerar vários 

pontos de vista e tentar testar, ou confirmar, análises e conclusões (ZACH, 2006).  O uso do 

estudo de caso justifica-se por tratar-se do estudo de fenômeno contemporâneo, sobre cujos 

comportamentos não há controle do autor-pesquisador (YIN, 2003). Objetiva-se contribuir ao 

conhecimento sobre comportamento e fenômenos relativos a grupos, organizações, bem como 

aspectos sociais e políticos. Neste caso, especificamente, há interesse em estudar processos 

organizacionais e de gestão (YIN, 2003).   

O estudo de caso permite adequar abordagens e desenhos da pesquisa para contemplar uma 

gama de perguntas do tipo:  por que? O que? Como? E, ao pesquisador permite explorar, 

explicar, descrever, avaliar e levantar hipóteses sobre questões complexas, permitindo que este 

busque entender em profundidade os comportamentos, processos, práticas e dinâmicas 

relacionais em um contexto específico (HARRISON ET AL., 2017).  O estudo de caso 

possibilita, ainda, a pesquisa sobre dinâmicas que existem e ocorrem em uma determinada 

situação (EISENHARDT, 1989) e considera dados qualitativos e quantitativos que vierem a 

ser levantados, muito embora seus resultados não possam ser generalizados. 

2.2 Estudo de caso múltiplo 

Especificamente, para este estudo a pesquisa foi conduzida a partir do estudo de vários casos: 

estudo de caso múltiplo. Segundo Stake (1995) no estudo de caso único o pesquisador e 

debruça sobre um tema e seleciona um caso, devidamente delimitado, para entender seu tema 

de pesquisa enquanto no estudo de caso múltiplo o pesquisador faz a mesma coisa porém se 

aprofunda no olhar a vários exemplos aplicando uma lógica de replicação de procedimentos  

(STAKE, 1995; CRESWELL ET AL., 2007).  

O estudo de caso múltiplo é usado quando a situação comporta a aplicação da estratégia de 

replicação que segundo Yin (1994) se assemelha à condução de diversos experimentos 

separados sobre tópicos relacionados (YIN, 1994; ZACH, 2006).   Vale entender que a 

replicação teria duas etapas: a primeira envolve a replicação literal, que explora casos devido 

a sua suposta semelhança; já na segunda etapa, a teórica, os casos são selecionados a fim de 

confirmar ou rejeitar padrões identificados na primeira etapa. Segundo Eisenhardt (1989) a 
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abordagem tem utilidade no desenvolvimento de versões preliminares de loterias 

(EISENHARDT, 1989; ZACH, 2006). Este estudo se concentra em torno da primeira etapa. 

Como se trata de abordagem qualitativa não existe regra sobre o número de casos que devem 

compor o desenho de pesquisa de caso múltiplo. O ideal é investigar número suficiente de casos 

para exaurir a apuração de novas informações (ZACH, 2006). Zach (2006) cita sugestão de Yin 

(1994) no sentido de iniciar os trabalhos considerando entre seis a dez casos (ZACH, 2006). 

Em todo caso é fundamental ter o cuidado de delimitar parâmetros de tempo, localização e foco 

da pesquisa (MERRIAM, 200914, STAKE 200615 e YIN, 201316 apud HARRISON ET AL., 

2017). A viabilidade de transferência (aplicação) da abordagem do estudo em outros contextos 

e situações depende de uma descrição que garanta entendimento do contexto e suas 

delimitações inclusive com relação à composição da amostra pesquisada da mesma forma que 

a possibilidade de transpor reflexões e achados depende de uma análise profunda sobre os 

dados coletados (ZACH, 2006). A possibilidade de replicar o estudo depende de descrição 

detalhada e precisa dos procedimentos e processos adotados no desenho da pesquisa, na coleta 

de dados e na análise (ZACH, 2006). 

2.3 Seleção de casos 

Entendendo que a incorporação do risco climático manifestada através do envolvimento em 

iniciativa, projeto ou esforço de adaptação, reflete atuação desejável, necessária para endereçar 

os desafios de desenvolvimento sustentável postos pela mudança global do clima, e devido ao 

foco de interesse da pesquisa no setor empresarial, optamos por pesquisar a atuação de 

empresas brasileiras.  

Visando entender práticas de adaptação foi preciso definir um critério para garantir que as 

empresas da amostra, de fato, tivessem envolvimento com o assunto. O estudo recorre, 

portanto, ao Carbon Disclosure Project (CDP). O CDP é uma organização sem fins lucrativos 

que, há 20 anos, coordena a compilação de dados e informações relativas a impactos ambientais 

de cidades, investidores e empresas que reportam seus próprios dados relativos a três temas: 

mudança climática, recursos hídricos, e florestas. Tem sido utilizado como fonte de informação 

 
14 Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion 

and analysis. John Wiley & Sons. 
15 Stake, R. E. (2013). Multiple case study analysis. Guilford press. 
16 Yin, R. K. (2013). Validity and generalization in future case study evaluations. Evaluation, 19(3), 321-332. 
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fidedigna em estudos acadêmicos sobre clima (SUSSMAN E FREED, 2008; WEINHOFER E 

BUSCH, 2012; STANNY, 2013; LEE ET AL., 2015, GASBARRO E PINKSE, 2015, 

PULVER E BENNEY, 2013). 

Anualmente, a plataforma CDP recebe informações, auto-declaradas, sobre planejamento, 

implementação, custos e resultados de ações e medidas ligadas a clima, recursos hídricos e 

florestas, das empresas participantes. Estas informações são analisadas e utilizadas, pela 

plataforma, para identificar os destaques em termos de transparência e desempenho de ações e 

medidas.  

As empresas capazes de reportar com clareza e precisão sobre ações e atuações relevantes, de 

forma detalhada e completa demonstrando ciência sobre as questões climáticas, práticas de 

gestão e avanços na abordagem ao risco climático são bem avaliadas, obtendo notas mais altas.  

As notas sinalizam, portanto, no mínimo a sensibilização com relação ao tema e a aplicação de 

práticas e ações. Certamente, as empresas que estão familiarizadas com o modelo CDP e 

capazes de comunicar-se melhor sobre o tema performam melhor.  

Aproximadamente 9,6 mil empresas, do mundo todo, participaram do processo de relatoria do 

CDP em 2020, com pouco mais de 1,4 mil na América Latina (CDP, 2020), sendo 1,38 mil no 

Brasil (CDP, 2021). Dentre todas, apenas 392 obtiveram o conceito mais alto, “A”, em pelo 

menos um dos quesitos (auto-declarados) e, subsequentemente, avaliados pelo painel CDP, 

atuação que as conferiu ranqueamento na chamada A-list do CDP. Dentre estas melhor 

ranqueadas, seis empresas são brasileiras e foram selecionadas como amostra, objeto deste 

estudo, sendo elencadas entre as high-performers, com conceito A ou A- no quesito clima, 

onde se enquadra o tema adaptação na plataforma do Carbon Disclosure Project (CDP). Vale 

observar que 827 empresas brasileiras entregaram relatórios sobre clima em 2020 (CDP, 2021). 

2.4 Triangulação na coleta de informações  

Existe um consenso acerca da importância de aplicar métodos múltiplos para coleta e análise 

de dados de pesquisa considerando que isto aporta riqueza de detalhes, pontos de vista e 

contribui para uma visão mais abrangente da questão estudada. Os diferentes métodos se 

complementam e às vezes servem como forma de corroboração de informações (FLYVBJERG, 



33 
 

201117; MERRIAM, 200918; STAKE, 200619; YIN, 201420 apud HARRISON ET AL, 2017). 

Esta triangulação contribui inclusive para reduzir os riscos postos às análises por  vieses do 

pesquisador (ZACH, 2006). Yin (2003) descreve seis tipos de fonte de informação cada qual 

como suas vantagens e desvantagens: documentos, registros, entrevistas, observação e objetos 

físicos (YINN, 1998).  

Neste estudo utilizamos três desses: documentos (publicações de relatórios sobre as empresas), 

registros (resultados de questionários preenchidos pelas empresas) e entrevistas (conversas 

agendadas com representantes das empresas estudadas e conduzidas de acordo com roteiro 

semi-estruturado). 

2.4.1 Revisão bibliográfica  

A revisão bibliográfica foi estruturada em torno de três eixos. Especificamente, investiga-se a 

adaptação climática, a atuação do setor empresarial com relação ao clima, e explora-se o 

conceito do risco e a gestão de riscos.  

A intersecção é justificável já que a aplicação de perspectivas da gestão de risco a questões de 

clima tem sido apontada como fonte de inspiração sobre a adaptação planejada usada como 

complemento a processos de gestão de riscos (WINN ET AL., 2011).  Informações foram 

levantadas sobre conceitos, práticas, e tendências ligados aos temas do domínio conceitual.  

Com base nestes, foi definido um arcabouço de análise que passa pela percepção das empresas 

sobre impactos climáticos, identificação e avaliação de riscos materiais à empresa,  processos 

decisórios e definição de planos de adaptação.  

Os quadros Resumo da revisão de literatura, por eixo, constam do Apêndice A. 

No decorrer da revisão de literatura, foram identificados, ainda, modelos de avaliação de risco, 

discutidos na seção 3, bem como propostas de diagnóstico, planejamento e implementação de 

medidas e/ou planos de adaptação.  

 
17 Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In: N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds.). The Sage Handbook of 

Qualitative Research, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 301–316. 
18 Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass.  
19 Stake, Robert E. (2006). Multiple case study analysis. New York, NY: Guilford. 
20 Yin, Robert K. (2014). Case study research: Design and methods. Los Angeles, CA: Sage.  
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2.4.2 Revisão documental  

A coleta de dados foi feita através da revisão documental do material publicado, incluindo 

relatórios sobre práticas das empresas estudadas, e de questionários CDP de 2020  submetidos  

pelas empresas identificadas para compor o estudo de caso múltiplo. O material do ano corrente 

e anteriores está disponível na plataforma CDP. 

As respostas das seis empresas aos questionários do CDP foram revisadas em profundidade  a 

fim de entender as ações e atividades de adaptação, identificando padrões e temas-chave; e para 

comparar com as informações fornecidas na segunda etapa de coleta de informação. 

2.4.3 Entrevistas em Profundidade 

A segunda etapa de coleta de informações envolveu entrevistas em profundidade conduzidas a 

partir de roteiro semi-estruturado (Apêndice B) desenvolvido a partir da revisão de literatura 

que trouxe à tona aspectos da adaptação como, por exemplo, drivers, governança (nos projetos 

de adaptação), adaptation turning points, e gestão adaptativa, entre outros. 

Contatos foram iniciados por email e também por mídia social LinkedIn, com todas as seis 

empresas do A-list de 2020 da CDP -  Braskem, Cemig, Duratex, Klabin, Marfrig e Telefônica, 

solicitando agendamento de uma entrevista. Contatos foram direcionados a profissionais 

ocupando cargos de diretoria de meio ambiente ou de sustentabilidade das empresas, 

identificados como os cargos responsáveis ou conectados às questões climáticas. Apenas três 

empresas confirmaram disponibilidade para a entrevista. Neste estudo, são denominadas: 

Empresa 1, Empresa 2 e Empresa 3.  As entrevistas foram conduzidas por zoom (duas) e 

telefone (uma) e tiveram duração aproximada de uma hora. Foram realizadas entre a última 

semana de fevereiro de 2021 e a primeira semana de março de 2021. 

As conversas, gravadas, foram transcritas posteriormente, para possibilitar uma análise 

temática do conteúdo. 

2.5 Análise das informações coletadas 

Só então, passamos à análise do estudo de caso múltiplo, apurando a atuação das três empresas 

respondentes em duas dimensões: vertical (um olhar profundo sobre cada empresa) e 

horizontal, analisando transversalmente padrões e pontos de convergência, divergência e de 

destaque entre elas. Conforme descrito por Creswell et al. (2007), após descrever informações 
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incontestes, sem intenção de generalizar, foram identificados tópicos e temas chave que 

retratam o caso e que o transcendem, também (CRESWELL ET AL., 2007).  

3 Referencial teórico  

Esta revisão bibliográfica tem três partes. A primeira trata da adaptação, apresentando 

definições, características e tipificações, além de enfocar temas relacionados que emergiram 

na literatura. O segundo bloco apresenta a relação do setor empresarial com a questão climática, 

uma discussão sobre seu papel na adaptação e seus motivadores e inibidores. Por fim, no 

terceiro bloco caracteriza-se o risco, que se concretiza a partir da combinação de dois fatores - 

exposição e vulnerabilidade, antes de passar a uma discussão da gestão de riscos nas empresas, 

face à incerteza que é característica das questões climáticas. A gestão de riscos é um dos 

elementos que norteia a atuação das empresas com a questão climática e, mais especificamente, 

com a adaptação. 

3.1 Definindo a adaptação 

A literatura que aborda a questão econômica face à mudança climática conclui, de forma geral, 

que seus efeitos podem se manifestar como mudanças graduais de padrões dos sistemas de 

clima ou, como choques climáticos que se tornam maiores e mais frequentes. Alguma literatura 

teórica indica que mudanças graduais resultam em perdas de produtividade, também, graduais. 

(LECOCQ & SHALIZI, 2007). Modelagens econômicas embasadas em modelos neoclássicos 

indicam perdas de produtividade temporárias, possivelmente resultando em mudanças no 

caminho de crescimento a longo prazo, como por exemplo mudança na taxa de consumo e de 

poupança, entre outros, mas sem perda do bem estar geral (welfare) (LECOCQ & SHALIZI, 

2007). Por outro lado, quando se ultrapassa as premissas das teorias neoclássicas a fim de 

incluir conhecimentos acadêmicos novos, a conclusão é outra: mudanças nos fatores de 

produção, oriundas de choques climáticos, podem ter impacto sobre o crescimento econômico 

no longo prazo; isto sem falar no impacto sobre o capital humano (LECOCQ & SHALIZI, 

2007, IMF, 2020).   

O Stern Report, relatório referência sobre a mudança climática, coordenado por Nicholas Stern 

a pedido do governo britânico e publicado em 2006, concluiu que mesmo diante das mais 

brandas mudanças no clima os impactos sobre níveis produtivos, a vida humana e o ambiente 

serão enormes; e apontou a vulnerabilidade maior de países com economias menos 

desenvolvidas. Reiterou a essencialidade das atividades de adaptação e entre outras coisas, 
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citou o papel importante do setor privado com relação à pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) 

e disseminação de novas tecnologias, encorajando a colaboração entre indústria e governo 

(STERN, 2006).  

Considerando que os resultados de esforços de mitigação não serão suficientes para conter o 

aumento das temperaturas globais e que tardam em serem sentidos, a adaptação se mostra ainda 

mais necessária. O IPCC tem falado, não somente da necessidade de implementar rapidamente 

esforços de amplo alcance de mitigação, como também da importância de se realizar uma 

adaptação transformativa. Em outras palavras, é necessário que ações empreendidas sejam de 

adaptação e que sejam mais rápidas, maiores, e mais disruptivas (DESEGLISE ET AL., 2019). 

A adaptação ocorre em cenários de incerteza sobre efeitos reais e futuros, enquanto custos são 

absorvidos por alguns investidores com benefícios difusos, coletivos (Abadie et al. 201221; 

Atteridge and Dzebo 201522; Project Catalyst 201023 apud PAUW, 2017).  

 

Ao endereçar a adaptação, a literatura considera que o termo, adaptação, pode se referir tanto 

ao processo de ajustes como ao resultado do processo (SMIT ET AL., 2000). Propõe, ainda, 

uma gama de definições. 

 

A definição do IPCC (2007b) de adaptação explica: “a adaptação se refere aos ajustes dos 

sistemas naturais ou humanos frente a estímulos climáticos atuais ou esperados, ou a seus 

impactos, visando amenizar danos ou explorar oportunidades benéficas” (IPCC, 2007b, p.6, 

tradução nossa).  E, em 2014, o capítulo sobre adaptação do quinto Assessment Report do IPCC  

explora um pouco mais as distinções entre os objetivos da adaptação em sistemas naturais e 

humanos: “...processo de ajuste ao clima e seus efeitos, sejam eles atuais ou esperados. Nos 

sistemas humanos, a adaptação visa moderar danos ou explorar as oportunidades benéficas. Já 

nos sistemas naturais, a intervenção humana pode facilitar o ajuste às expectativas quanto ao 

clima e seus efeitos” (NOBLE ET AL., 2014). Se assemelha a outras definições, tal qual “o 

ajuste de sistemas ecológico-sociais e econômicos em resposta a estímulos climáticos, atuais 

ou previstos, seus efeitos ou impactos”  (SMIT ET AL., 2000, p. 225 ); e “Qualquer ajuste, seja 

 
21 Abadie, L. M., Galarrage, I., & Ru ̈bbelke, D. (2012). An analysis of the causes of the mitigation bias in 

international climate finance. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 18, 943–955. 
22 Atteridge, A., & Dzebo, A. (2015). When does private finance count as climate finance? Accounting for 

private contributions towards international pledges. SEI Discussion Brief, Stockholm. 
23 Project Catalyst. (2010). Making fast start finance work. Briefing Paper (June 2010 version). Climate Works 

Foundation & European Climate Foundation. 
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este passivo, reativo ou preemptivo cuja finalidade seja amenizar consequências adversas 

previstas em decorrência da mudança climática” (STAKHIV, 199324 apud SMIT ET AL., 

2000, p. 228).  Esta tem sido aplicada amplamente, apesar de algumas inconsistências no uso, 

inclusive pelo próprio IPCC. 

 

Goldstein et al. (2019) afirmam que adaptação se trata da gestão dos impactos de riscos 

climáticos crescentes, afirmando ainda que a adaptação se firma, cada vez mais, como prática 

essencial para os negócios, e também para produtores que dependem da demanda do setor 

empresarial, para consumidores que dele dependem para suprir necessidades por bens e 

serviços, e para trabalhadores que buscam garantir renda e sustento. (GOLDSTEIN ET AL., 

2019) 

 

Moser e Ekstrom (2010) são mais específicos considerando que  a adaptação envolve mudanças 

em sistemas sócio-ecológicos em resposta a impactos climáticos, atuais ou previstos, em um 

contexto de mudanças não-climáticas que interagem entre si. As estratégias e medidas de 

adaptação podem ser de curto prazo, visando lidar com uma situação específica, ou podem ser 

de longo prazo abarcando transformações mais profundas; podem endereçar questões além da 

climática e podem, ou não, ser bem-sucedidas na neutralização de danos e prejuízos ou no 

aproveitamento de oportunidades (MOSER E EKSTROM, 2010).  

 

Linnenluecke (2011) faz uma distinção importante ao definir a adaptação como os ajustes de 

longo-prazo adotados de forma proativa frente a impactos visíveis ou esperados decorrentes de 

extremos climáticos bem como da maior variabilidade do clima comparado ao conceito de 

resiliência que trata, segundo Linnenluecke (2011) da capacidade de uma organização de 

absorver e se recuperar de impactos efetivamente realizados de eventos extremos climáticos 

(LINNENLUECKE, 2011). Para Folke (2016), a adaptação é um processo adotado de forma 

intencional em antecipação, ou reação, a estímulos e estresses externos. 

 

Independentemente das diferenças entre as múltiplas definições, que incluem até contraposição 

entre objeto e agente dos ajustes, o estudo sobre a anatomia da adaptação aos riscos climáticos 

de Smit et. al (2000) afirma que há convergências. Reforçam que a adaptação está sujeita às 

condições e características do ambiente, do sistema, em que ocorre, e que a natureza da 

 
24 Stakhiv, E.: 1993, Evaluation of IPCC Adaptation Strategies, Institute for Water Resources, U.S. Army Corps 

of Engineers, Fort Belvoir, VA, draft report. 
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adaptação depende de atributos diversos assim como a sua intencionalidade, o momento de 

implementação das medidas e sua efetividade (SMIT, 2000). 

 

Conforme recomendação de Smit et al. (2000), distingue-se entre mudanças adotadas em 

resposta a mudanças no ambiente político e econômico tais como legislações que obrigam à 

redução de emissões, por exemplo.  

 

Neste estudo adotou-se o seguinte uso da palavra adaptação, que difere da mitigação, 

contemplando na definição tanto o que será adaptado e o que o(s) ajuste(s) pretendem 

endereçar: a adaptação se refere aos ajustes de longo-prazo adotados de forma proativa frente 

a impactos, visíveis ou esperados, decorrentes de extremos climáticos bem como da maior 

variabilidade do clima (LINNENLUECKE, 2011). 

 

Desta forma, evita-se provocar confusão entre esforços de adaptação e mitigação; também 

evita-se denominar de adaptação os ajustes realizados por empresas para lidar com mudanças 

no ambiente político-econômico, ainda que estas tenham resultado de ímpeto climático (i.e. 

legislação que obriga à redução de emissões) (SMIT ET AL., 2000). 

 

Por fim, vale ressaltar a distinção entre a adaptação de processos e práticas adotadas visando a 

proteção ou preservação de operações corporativas, em contraste às adaptações, quase que 

exclusivamente empreendidas pelo setor público, que visam a segurança societal, mais ampla 

(AVERCHENKOVA ET AL., 2016).  

 

Este trabalho investiga as adaptações operacionais realizadas pelas empresas em interesse 

próprio, onde a contribuição à realização de objetivos ou metas nacionais, como por exemplo 

compromissos do Acordo de Paris, aparecem como benefícios adicionais.  

 

Em um breve aparte, observa-se que o Acordo de Paris, tratado internacional com força de lei, 

celebrado em dezembro de 2015, foi  ratificado em 2016 por 196 nações com intuito de 

enfrentar a mudança climática, apoiando a redução de emissões e fomentando a capacidade 

adaptativa das nações em face ao aumento de temperatura de 1,5 a 2 graus Celsius.  O Acordo 

estabelece arcabouços financeiro, técnico e de desenvolvimento de capacidades em apoio aos 

signatários cujos compromissos assumidos requerem transformações econômicas e sociais, 

resiliência. O aspecto financeiro é especialmente relevante para a implementação bem-sucedida 
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dos esforços de adaptação, com expectativas de que o setor privado cumpra papel importante.  

Por sua vez, o setor privado precisa de segurança regulatória, maior definição sobre 

precificação de carbono e incentivos e políticas que viabilizem a transição. 

3.1.1 Atributos e classificações da adaptação 

Além de responder a eventos climáticos e adequar-se a novas condições de seu ambiente, o 

processo de adaptação às mudanças provocadas pela mudança do clima pode requerer que uma 

empresa se adapte à transição, propriamente, entre um modelo de gestão e produção e outro, 

entre modelos econômicos atuais e os de baixo carbono. Há riscos e custos associados a uma 

transição que podem envolver instalações industriais, disponibilidade e acesso a energias de 

baixa emissão, dificuldades na  capacitação de equipes e riscos à reputação da empresa (IMF, 

2020). 

Segundo Agrawala (2011), há seis estratégias de adaptação: 

● Prevenção contra perdas onde interessados agem para reduzir a exposição a impactos 

climáticos  

● Aceitação de perdas quando não for possível ou viável financeiramente evitá-las 

● Distribuição ou compartilhamento das perdas através da contratação de coberturas de 

seguros  

● Modificação de uso [de recursos] ou de atividade visando opções mais adequadas a 

novas condições climáticas  

● Mudança de localização com a transferência de operações produtivas e industriais para 

região mais adequada e segura   

● Restauração de ativos a sua condição original após sofrer danos por impactos climáticos  

Além disso, estudos acadêmicos e práticas adotadas pelo mundo têm revelado diversos tipos e 

atributos da adaptação (SMIT ET AL., 2000; WEINHOFER & BUSCH, 2012). 

Há vários prismas com que olhar a adaptação: pode ser proativa ou reativa, e segundo Gasbarro 

e Pinkse (2016), pode ser concomitante ao estímulo climático; do ponto de vista de gestão de 

riscos, avalia-se seu impacto direto ou indireto sobre  as operações; institucionalmente, se 

ocorre devido a regulação ou se é opcional (ISLAM & MOD-NOHR, 2017).  



40 
 

Outra tipificação diz respeito ao momento de implementação de medidas adaptativas que 

podem ser usadas de forma reativa (após a incidência do impacto) ou proativa, em antecipação 

a impactos previstos  (SMIT ET AL., 2000). As medidas podem ser, ainda, espontâneas e 

descoladas de qualquer estratégia ou risco, ou planejadas (SMIT ET AL., 2000).  Pode ocorrer 

espontaneamente, o que é raro já que as empresas normalmente agem em reação a estímulos 

de mercado e políticas públicas (GASBARRO E PINKSE, 2016),  ou como resultado de um 

esforço de planejamento, podendo ser implementado em resposta a alguma mudança de 

condições oriunda da mudança climática ou em antecipação a mudanças previstas/esperadas  

(Watson et al., 199625 apud SMIT ET AL., 2000; GASBARRO E PINKSE, 2016).  

Especificamente no que tange a intencionalidade dos esforços do setor empresarial, Gasbarro 

e Pinkse (2016) observam ligeira prevalência, nos estudos sobre gestão, da visão de que a 

adaptação corporativa ocorre de maneira relativamente planificada (GASBARRO E PINKSE, 

2016). Ou seja, requer agência.  O agente pode ser público ou privado. Isto é, ações adaptativas 

podem ser iniciadas por indivíduos e empresas que buscam interesses próprios ou reagem a 

incentivos públicos, ou por esferas governamentais (MARGULIS, 2017).  

Alguns autores qualificam a adaptação de acordo com a intenção, o objetivo pretendido. Dentre 

estes, o estudo de van NIEUWAAL ET AL. (2009) descreve três objetivos das estratégias 

implementadas de forma proativa: aliviar ou reduzir danos potenciais de evento ou 

variabilidade climática excessiva e duradoura, lidar com as consequências destes eventos ou 

variabilidades, e aproveitar-se de oportunidades surgidas em decorrência do evento ou 

variabilidade (van NIEUWAAL ET AL., 2009).   

 

Do ponto de vista econômico existem opções ou estratégias adotadas perante os riscos 

climáticos que podem ser identificadas como “no regret” (sem arrependimentos), “low regret” 

(pouco arrependimento, ou “win-win” (ganha-ganha) (HUANG-LACHMANN, 2019). Vale, 

porém, a ressalva de que existem poucos exemplos de estratégias no-regret na adaptação, 

lacuna que é difícil de preencher devido aos desafios de quantificar e avaliar custos e benefícios 

(AVERCHENKOVA ET AL., 2016). Averchenkova et al (2016) ainda reforçam que as 

medidas no-regret não significam necessariamente que não haja custo de oportunidade. 

Noble et al. (2014) descrevem medidas de adaptação tecnológicas e de engenharia como as 

mais comuns, porém indicam o surgimento e valorização de medidas institucionais, derivadas 

 
25 Watson, R. T., Zinyowera, M. C., & Moss, R. H. (1996). Climate change 1995. Impacts, adaptations and 

mitigation of climate change: scientific-technical analyses. 
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do ecossistema, e sociais. Estas últimas incluem até a provisão de rede de proteção para os mais 

vulneráveis (NOBLE ET AL., 2014). Nesta linha, Smit et al. (2000) também citam medidas 

tecnológicas, econômicas, institucionais e legais (SMIT ET AL., 2000). Averchenkova et al. 

(2016) descrevem as medidas soft (suaves) e hard (duras) de adaptação. As medidas suaves 

incluem ações como mudanças de governança, ajustes nas práticas operacionais ou campanhas 

de conscientização. As medidas duras costumam envolver mudanças de infraestrutura e 

tecnologia, requerendo investimentos mais significativos. 

 

Medidas adaptativas vêm sendo planejadas e registradas em níveis nacionais, subnacionais, nas 

comunidades e também no setor privado (MIMURA ET AL., 2014).  Vale observar que à 

medida em que a participação do setor empresarial cresce, aumenta também a importância de 

incentivá-la de forma a facilitar sua contribuição à resiliência da sociedade em geral 

(AVERCHENKOVA ET AL., 2016).   

 

A abordagem da adaptação a partir de unidades de análise apresenta outro olhar: adaptação 

baseada em ecossistemas, bacias hidrográficas e em comunidades (MARGULIS, 2017). Pauleit 

et al. (2017) descrevem a adaptação baseada em ecossistemas, ou EBA (do inglês, Ecosystem-

based Adaptation), como um subconjunto de atividades englobado pelo conceito, mais amplo, 

denominado como Soluções Baseadas na Natureza (Nature-Based Solutions, ou NBS) que visa 

inspirar-se, copiar ou alavancar a natureza na solução de desafios globais como insegurança 

alimentar, desastres, e mudança climática. O EBA é  uma abordagem que leva em conta os 

serviços ecossistêmicos, encorajando a valorização de conhecimentos locais e externos sobre 

os ecossistemas para implementar estratégias de adaptação que estejam conectadas com as 

especificidades locais e que possam ser administradas localmente (HUQ ET AL., 2013, GIROT 

ET AL., 2012).  Abordagens EBA constituem alternativa à construção de infraestrutura dura e 

podem emergir como opções mais custo-efetivas (DASGUPTA, 2021).  

 

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, do Brasil, uma primeira tentativa 

nacional de engajar e incluir risco na atuação da política pública, fala da necessidade de 

fomentar estudos sobre EBA, reconhecendo a “transversalidade do tema, pois os serviços 

ecossistêmicos de interesse ao gerenciamento de risco a desastres contribuem também na 

adaptação de outros setores” (BRASIL, 2015, p. 134) e citando o exemplos dos serviços 

ambientais das floresta tais como diminuição do escoamento superficial, regulação do ciclo 

hidrológico em escala de microbacias e estabilidade de encostas, onde projetos possuem 
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potenciais benefícios para setores diversos como Recursos Hídricos, Cidades – Planejamento 

Urbano, Infraestrutura, Transporte (BRASIL, 2015, p. 135).  Girot et al. (2012) reforçam, 

ainda, o papel fundamental da conservação para aumentar a efetividade das adaptações, 

aumentando resiliência e reduzindo vulnerabilidades (HUQ ET AL., 2013, GIROT ET AL., 

2012). 

 

Em seu capítulo do AR5, Noble et al (2014) descreve outra categorização, comentada também 

por Margulis (2017). Propõe agrupar as ações de adaptação em três categorias: adaptações de 

estruturas físicas que inclui engenharia e áreas construídas, tecnologias, serviços e EBA, sociais 

que engloba mudanças de educação, comportamento e informação, além das adaptações 

institucionais que se refere a medidas econômicas, regulatórias e políticas públicas (NOBLE 

ET AL., 2014, MARGULIS, 2017).   

 

O quadro abaixo não é exaustivo, mas resume as principais categorias utilizadas para classificar 

a adaptação identificadas na revisão de literatura. 

 

Esforços de adaptação 

podem ser agrupados por 

diferentes categorias  

As categorias utilizam termos diversos 

para descrever uma gama de ações 

AUTOR 

Abordagem (tipo e timing) Proativa, reativa, contínua ou adiada 

 

Espontânea, planejada (segundo 

Gasbarro e Pinkse, há ligeira 

prevalência da planejada)  

 

Proativa (em antecipação) ou reativa 

(segundo Gasbarro e Pinkse, a 

adaptação pode ocorrer 

concomitantemente ao impacto) 

GASBARRO E PINKSE, 

2016 

 

SMIT ET AL., 2000 

 

 

SMIT ET AL., 2000 

Institucional Por regulação (obrigatoriedade) ou 

opcional (voluntária) 

ISLAM & MOD-NOHR, 

2017 

Objetivo Aliviar impactos ou reduzir danos, lidar 

com as consequências, ou aproveitar 

oportunidades 

NIEUWAAL ET AL., 2009 

Ponto de vista econômico Medidas de no regret, low regret ou win-

win 

HUANG-LACHMANN, 

2019 
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Unidades de análise  EBA - Baseadas em ecossistemas (bacias 

hidrográficas, por exemplo) 

MARGULIS, 2017 

HUQ ET AL., 2013 

GIROT ET AL. 2012 

PAULEIT ET AL., 2017 

DAS GUPTA, 2021 

Foco das ações Adaptações de estruturas físicas, 

adaptações sociais e adaptações 

institucionais 

NOBLE ET AL., 2014 

MARGULIS, 2017 

Protagonista/líder da ação Indivíduo, empresa ou esferas 

governamentais (origem privada ou 

pública) 

MARGULIS, 2017 

Tipos de medidas 

adaptativas 

Tecnológicas, econômicas, institucionais 

ou legais 

 

Tecnológicas e de engenharia,  ou 

institucionais ( do ecossistema), e sociais 

 

Medidas soft (suaves) ou hard (duras) 

SMIT ET AL., 2000 

 

 

NOBLE ET AL., 2014 

 

 

 

AVERCHENKOVA ET 

AL., 2016 

Quadro 1. Tipos de Adaptação 

Fonte. Elaborada pela autora 

 

3.1.2 O que os esforços e medidas de adaptação endereçam e o que os motiva? 

Segundo Howden (2007)26, citado por Werner et al. (2015), a adaptação se faz necessária frente 

a mudanças no ambiente físico e também em decorrência de mudanças no ambiente decisório 

que envolve leis, regulamentos, valores e políticas públicas (WERNER ET AL. 2015). Para 

Smit et al. (2000), os esforços podem englobar adaptação a sistemas naturais ou aos 

socioeconômicos (SMIT ET AL., 2000).  Brooks (2003) sugere uma divisão entre fatores 

exógenos e endógenos que afetam tanto a decisão de implementar  estratégias e medidas de 

adaptação quanto o escopo destas ações. Entre os fatores exógenos, Brooks (2003) lista 

contextos econômico e geopolítico que não fazem parte dos sistemas, porém, por constituírem 

seu entorno, acabam  influindo nele. Contrasta estes com fatores intrínsecos ao sistema, como 

suas dinâmicas e comportamentos e ressalta, por fim, que todos impactam na capacidade de 

adaptação do sistema (BROOKS, 2003), seja ele natural, humano ou organizacional. 

 
26 Howden, S. M., Soussana, J. F., Tubiello, F. N., Chhetri, N., Dunlop, M., & Meinke, H. (2007). Adapting 

agriculture to climate change. Proceedings of the national academy of sciences, 104(50), 19691-19696. 
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Medidas de adaptação visam desenvolver a resiliência às consequências de potenciais 

mudanças na frequência, intensidade e duração de eventos climáticos que impactam o risco à 

vida humana (CARDONA ET AL., 2012). Como descrito anteriormente, as estratégias de 

adaptação têm como objetivo aliviar danos potenciais, lidar com consequências já sofridas, ou 

visam os lucros advindos do aproveitamento de oportunidades decorrentes da mudança 

climática (van NIEUWAAL ET AL., 2009). Podem endereçar os impactos diretamente ou 

indiretamente através do fortalecimento de sistemas socioecológicos (SIMÕES ET AL, 2017). 

 

O quadro, abaixo, resume condições e mudanças motivadoras dos esforços de adaptação 

citados nesta seção. 

 

As medidas de adaptação tratam de endereçar... AUTOR 

Mudanças no ambiente físico ou no ambiente decisório 

(leis, legislação) 

WERNER ET AL. 2015 

Questões dos sistemas naturais ou sistemas 

socioeconômicos 

SMIT ET AL. , 2000 

Frequência, intensidade e duração de eventos climáticos CARDONA ET AL., 2012 

Danos potenciais, consequências já sofridas, ou visam os 

lucros com oportunidades 

NIEUWAAL ET AL., 2009 

Impactos diretamente ou indiretamente através do  

fortalecimento de sistemas socioecológicos 

SIMÕES ET AL, 2017 

Quadro 2. Diversas categorias/tipos de objetos das medidas adaptativas 

Fonte. Elaboração própria  

 

Medidas de adaptação vão além de ajustes de infraestrutura, como a construção de pontes ou 

barragens, incluindo, também, aspectos de ecologia, planejamento urbano e rural, preservação 

da natureza e segurança energética, entre outras coisas. São medidas que tendem a requerer 

ação coletiva e, às vezes, intervenção internacional, coordenadas com esferas municipal, 

estadual e federal de governo (van NIEUWAAL ET AL., 2009). 

 

Ao discorrer sobre os diversos tipos de impactos físicos causados pela mudança climática, 

inclusive descrevendo o que chamam de mudança massiva descontínua, Linnenluecke et al. 

(2011) e Winn et al. (2011) exploram as diversas dimensões de mudanças que podem impactar  
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o setor empresarial. Concluem que a escala e escopo maior dos impactos climáticos assim como 

sua irreversibilidade, destrutividade e alto nível de incerteza fazem com que os impactos 

climáticos sejam imprevisíveis e descontínuos. Sendo assim uma resposta típica, business as 

usual, não seria suficiente para endereçar a mudança (LINNENLUECKE ET AL., 2012; 

Linnenluecke & Griffiths, 201027 apud  GASBARRO E PINKSE, 2016). 

 

À medida em que a natureza diversa, complexa e específica a cada contexto da adaptação fica 

mais evidente, as diferenças de recursos, valores, necessidades e percepções também ficam 

mais claras. Isto faz com que o sistema social e ecológico em que as medidas adaptativas são 

implementadas se expanda, passando a englobar maior número de interessados, o que aumenta 

ainda mais a complexidade de sua realização (MIMURA ET AL., 2014). De fato, alguns 

estudos discutem e recomendam a colaboração nos projetos de adaptação, envolvendo 

parceiros governamentais e não governamentais, quando se trata de iniciativas setoriais e, 

inclusive, corporativas (AVERCHENKOVA, 2016; MONZONI, 2014). 

 

3.1.2.1 Os desafios da governança de projetos de adaptação 

Esta complexidade de relações traz à tona a questão da governança, elemento chave para 

arranjos bem sucedidos voltados à adaptação. Estes novos arranjos representam uma 

reconfiguração de processos sociais, econômicos e institucionais, uma revisão da esfera privada 

com seu papel de promover atividade socioeconômica e da esfera pública, com as devidas 

implicações para leis e dinâmicas de governança (GODDEN ET AL, 2013; BAIRD ET AL., 

2014). A colaboração entre atores privados e públicos costuma funcionar melhor quando existe 

alinhamento sobre adaptação com objetivos setoriais (AVERCHENKOVA ET AL. 2016). 

 

A governança da adaptação se constrói com base em conhecimentos sobre a mudança climática 

e seus impactos, porém este conhecimento é falho, pleno de incertezas. Do ponto de vista de 

política pública, trata-se de projetos e medidas de longo prazo. Ou seja, resultados levam tempo 

para serem vistos e medidos, atravessando diversas administrações políticas. Para o setor 

privado, se manifesta como investimento privado para lidar com problema coletivo, difuso; 

custos imediatos com retornos a médio e longo-prazo (VINK ET AL., 2013). As características 

 
27 Linnenluecke, M., & Griffiths, A. (2010). Beyond adaptation: resilience for business in light of climate 

change and weather extremes. Business & Society, 49(3), 477-511. 
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representam dificuldades para a definição de papéis e responsabilidades, na governança de 

arranjos que mais e mais requerem envolvimento de diversas partes interessadas. 

 

Como exemplo,  ao prover diretrizes para a implementação de projetos de EBA, o PNA 

descreve a realização de estudos seguidas por “medidas específicas e regulamentação dos 

projetos que deverão ser avaliadas em âmbito federal, estadual e municipal com a participação 

do Poder Público, comitês setoriais e comitês de bacia, sociedade civil organizada e instituições 

de pesquisa, a fim de se adequar melhor às necessidades e potencialidades locais”, uma 

complexa governança (BRASIl, 2016, p. 135). 

3.1.3 Barreiras, limites e obstáculos para a adaptação climática 

Além  da complexidade inerente ao processo de adaptação e seus atributos complicadores, 

dificuldades e barreiras também existem. Apesar da constatada necessidade de adaptação, 

independentemente de quem seja o sujeito-agente do ajuste, há um descompasso entre o 

planejamento de adaptações e sua efetiva implementação (MIMURA ET AL, 2014). A 

transição entre planejamento e ação é um desafio pois é nesta fase que as partes envolvidas 

precisam lidar com e superar limites de recursos e capacitação enquanto neutralizam barreiras 

institucionais (MIMURA, 2014). Isto é especialmente relevante quando se trata de iniciativas 

voltadas à resiliência societal, quando o governo,  agente originador do projeto, precisa 

endereçar os desafios acima. Ocorre em escala relativamente menos acentuada no setor 

empresarial, onde lideranças convencidas sobre necessidade de adaptar têm condições de 

articular planejamento, acessar tecnologias e aplicar recursos de forma mais ágil. 

 

Por se tratar de impactos (climáticos) difusos e coletivos, é difícil definir um único, ou 

principal, responsável por endereçar o problema, arcando com seus custos, implementação e 

consequências. Ainda existe uma expectativa de que a responsabilidade esteja com o setor 

público e, mesmo entre os poderes e representantes do governo, não há acordos sobre a esfera 

sobre a qual recai. O envolvimento colaborativo e participativo não apenas de esferas e 

agências diversas do governo (IMF, 2020) como também de uma multidão de atores incluindo 

comunidades e setor privado é difícil de orquestrar e conduzir (LECK E SIMON, 2013; 

SIRRKU, 2017). Existem desencontros em torno do objeto a adaptar, quanto a processos 

adaptativos a implantar e sobre a divisão de papéis e responsabilidades, inclusive financeiras e 

de monitoramento e avaliação. Guardados os diferentes contextos nacionais, nas esferas 
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governamentais há processos de aprovação e legislativos (de formulação de políticas públicas) 

cuja totalidade é desconhecida das partes, espécies de caixa pretas, onde os processos 

decisórios e resultados são imprevisíveis e não necessariamente positivos, nem propícios ao 

desenvolvimento de adaptações complexas (WELLSTEAD ET AL., 2013; GAYLORD E 

RENNO, 2015; GOSSLING ET AL., 2016; KEENAN, 2019; AYUNINGTYAS et al, 2021;  

CAIN E CAMPBELL, 2021). 

 

Além disso, leis, políticas públicas e regras dos sistemas econômicos e políticos vigentes 

representam um desalinhamento de incentivos, um ambiente inóspito que, pelo menos até 

agora, não reconhece nem premia esforços de adaptação (MIMURA ET AL., 2014). Seus 

custos são absorvidos, normalmente, pelo investidor enquanto os benefícios são repartidos. A 

discrepância entre custos a curto prazo e benefícios a longo prazo, citados anteriormente, 

também é um empecilho. A fim de endereçar esta situação indefinida, partes envolvidas tendem 

a se proteger buscando acordos concretos. Esta busca por concretude não condiz com a natureza 

do desafio e dos arranjos para lidar com ele; é apontada por VAN BUUREN ET AL (2015) 

como um dos obstáculos institucionais que impactam a viabilidade da adaptação. 

 

Em suma, esforços de adaptação ocorrem na incerteza, sobre a mudança climática, seus locais 

e prazos de incidência, seus impactos e consequências entre outras dúvidas (Abadie et al. 

201228; Atteridge and Dzebo 201529; Project Catalyst 201030 apud PAUW, 2017). Há tremenda 

incerteza em torno dos riscos climáticos e sua conexão com evoluções sócio econômicas. A 

lógica do cenário que contrapõe ações de curto prazo que requerem investimentos altos contra 

impactos incertos e de longo prazo é um obstáculo significativo (MIMURA ET AL., 2014).    

 

Para empresas, sujeitas a regras e incentivos  de mercado, bem como às estruturas normativas 

e políticas públicas, isto representa uma troca entre crescimento e resultado no curto prazo e a 

redução de possíveis riscos climáticos no futuro (MIMURA ET AL., 2014). Há estudiosos que 

afirmam que o sucesso de qualquer processo de adaptação exigirá mudanças transformadoras 

 
28  Abadie, L. M., Galarrage, I., & Ru b̈belke, D. (2012). An analysis of the causes of the mitigation bias in 

international climate finance. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 18, 943–955. 
29 Atteridge, A., & Dzebo, A. (2015). When does private finance count as climate finance? Accounting for 

private contributions towards international pledges. SEI Discussion Brief, Stockholm. 
30 Project Catalyst. (2010). Making fast start finance work. Briefing Paper (June 2010 version). Climate Works 

Foundation & European Climate Foundation. 
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comportamentais e institucionais em todos os níveis, passando pelo indivíduo, pela corporação 

e chegando ao estado  (Gale 200831 apud WELLSTEAD et al., 2013). 

 

A adaptação, nas empresas, obriga gestores a considerar prós e contras do curto e longo prazo 

envolvendo decisões, no curto prazo, sobre investimentos e desenvolvimento de capacidades e 

conhecimento visando o longo prazo.  As decisões representam a priorização do longo versus 

o curto prazo (MIMURA ET AL., 2014);  uma transformação dos  sistemas de gestão que estão 

em uso e em termos econômicos, o cálculo de valor presente líquido, o valor futuro descontado 

do ganho advindo da adaptação comparado ao custo de implantar a mudança (ANTLE E 

CAPALBO, 2010).   

 

Apesar de tratarem de análise de um  projeto implantado em zona costeira, portanto com 

aspecto forte de setor público, de adaptação em nível nacional, em seu estudo Simões et al., 

(2017) levantam percepções de representantes dos segmentos público, privado e terceiro setor 

sobre barreiras e oportunidades de adaptação no Brasil, especificamente, que retratam 

limitações do contexto enfrentadas por  todos os expoentes da adaptação e que parecem 

aplicáveis à discussão deste estudo. Dentre os diversos obstáculos três se destacaram: a 

dificuldade em detectar (e avaliar devidamente) qualquer sinal sobre risco climático e 

necessidade de adaptar; o contexto atual de gestão ao qual falta incorporar a questão climática 

e o imperativo da adaptação em seus processos, prioridades e tomadas de decisão; e, o 

desenvolvimento de lideranças informadas, que saibam capacitar, e que estejam aptas a 

transitar em novas estruturas de governança (SIMÕES ET AL., 2017). 

 

Estudos sobre adaptação elencam a importância das abordagens participativas, em especial nos 

esforços liderados pelo governo. Em países em desenvolvimento, a participação do setor 

privado, reforçando a atuação do governo é fundamental já que faltam recursos. Em qualquer 

esfera precisam buscar mitigação e adaptação sustentável, avaliações integradas e 

participativas, bem como avaliar as vulnerabilidades e a capacidade de resposta (MAY & 

PLUMMER, 2011). Dentre as principais barreiras à implantação de medidas de mitigação de 

risco climático estão a falta de  tomada de decisão de forma coletiva; a natureza pública 

(coletiva) do clima e da atmosfera; incertezas com relação a informações e dados e, 

 
31 Gale, F. 2008. Tasmania's Tamar Valley pulp mill: a comparison of planning processes using a good 

environmental governance framework. Australian Journal of Public Administration 67(3):261–282. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8500.2008.00586.x 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8500.2008.00586.x
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principalmente, sobre quem deve ser responsabilizado (SIRKKU, 2016). Di Giulio et al. 

reconhecem que governos não são os únicos responsáveis por ações de adaptação. No entanto 

consideram que, pelo menos no hemisfério sul (o “Global South”), a efetividade de 

planejamento urbano para tais esforços é dependente dos esforços do governo, em especial na 

esfera municipal (DI GIULIO ET AL., 2019).  

O quadro abaixo apresenta uma visão global de alguns dos principais desafios e dificuldades 

da implementação de estratégias de adaptação, conforme a literatura sobre o tema. 

RESUMO DOS DESAFIOS E DIFICULDADES POSTAS 

PELA NATUREZA DA ADAPTAÇÃO 

AUTORES 

● Tomada de decisão precisa ocorrer de forma coletiva 

(com relativa frequência) 

● Natureza pública (ou coletiva) do problema climático 

● Incertezas e inseguranças sobre informações e previsões 

climáticas e sobre atribuição de responsabilidade pelo 

endereçamento dos riscos 

MAY E PLUMMER, 2011 

LECK E SIMON, 2013 SIRRKU, 

2017 

● Dificuldade em detectar e avaliar corretamente os sinais 

sobre os riscos; 

● Sistemas de gestão que não incorporam as questões 

climáticas; 

● Falta de lideranças informadas, capazes de capacitar e 

aptas a transitar em novas estruturas de governança 

SIMOES ET AL, 2017 

● Adaptação costuma requerer ação coletiva 

● Às vezes exige intervenção internacional ou de um (ou 

mais) níveis de governo 

● Pela natureza do risco (complexo e difuso), envolve 

muitos stakeholders 

van NIEUWAAL ET AL., 2009 

● Esforços envolvendo múltiplos stakeholders (e 

interesses) enfrentam o desafio da governança em 

arranjos e dinâmicas onde atores exploram novos papéis 

GODDEN ET AL, 2013; BAIRD 

ET AL., 2014 

● O descompasso  entre os tempos de investimento e do 

retorno sobre ele afetam a atuação do setor público que 

passa por diversos mandatos enquanto avalia o problema, 

desenvolve políticas e organiza respostas 

● O investimento privado é usado para lidar com problema 

coletivo, difuso com custos imediatos e concentrados e 

retornos a médio e longo-prazo e compartilhados  

  

VINK ET AL., 2013 

WELLSTEAD ET AL., 2013 

MIMURA ET AL., 2014 
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● Passar da fase de planejamento para a ação requer garantia 

de recursos e capacidade de implementação bem como a 

construção de acordos e pactos institucionais.  

MIMURA ET AL., 2014 

● A tremenda incerteza em torno dos riscos climáticos e sua 

conexão com evoluções sócio econômicas obriga a 

investimentos altos, no curto prazo contra impactos 

incertos e de longo prazo 

PAUW, 2017  

MIMURA ET AL., 2014 

● O problema complexo requer uma abordagem sistêmica, 

complexa pela própria natureza, requerendo envolvimento 

de múltiplos stakeholders, conhecimentos e expertise 

específica, e recursos financeiros. 

ENFIELD, 2020 

FOLKE, 2016 

Quadro 3. Desafios e barreiras da adaptação 

Fonte. Elaborado pela autora 

Afirmações de Biagini e Miller (2013) constatam a necessidade de países em desenvolvimento 

priorizarem o engajamento do setor empresarial no esforço de atender demandas postas pela 

crise do clima (BIAGINI E MILLER, 2013). Frisam que este envolvimento das empresas 

alavancaria investimentos e disseminação de tecnologia e serviços prioritários. Recomendam 

a incorporação da adaptação em suas estratégias de negócios e de investimento visando seus 

interesses, os de seus clientes e também o fortalecimento de seu país (BIAGINI E MILLER, 

2013).  Para Weinhofer e Busch (2012), as empresas compõem a sociedade e sua adaptação à 

mudança climática é fundamental para a bem-sucedida adaptação desta, como um todo. 

Sabe-se que a necessidade, assim como a complexidade, dos esforços de adaptação estão 

atrelados à constatação de que o clima, no futuro, não será igual ao passado (SUSSMAN E 

FREED, 2008). Sendo assim, fica evidente que a adaptação é estratégia necessária para 

endereçar os riscos climáticos. Entretanto, conforme Van Buuren et al. (2014) “ às 

características da mudança climática, sua complexidade, ambiguidade, incerteza e 

variabilidade tem implicações para a elaboração de estratégias de adaptação” . A atividade 

adaptativa requer que se aceite as dinâmicas e incertezas, permanecendo aberto aos padrões e 

feedbacks climáticos inesperados  (FOLKE ET AL. 2005), maximizando oportunidades de 

aprendizado e experimentação.  Requer, ainda, uma abordagem calcada no aprendizado, 

experimentação, participação e flexibilidade (ou melhor, adaptabilidade) (Huntjens32 2011, 

 
32 Huntjens, Patrick. (2011). Water Management and Water Governance in a Changing Climate: Experiences 

and insights on Climate Change Adaptation in Europe, Africa, Asia and Australia.  
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Termeer33 et al. 2011 apud VAN BUUREN, 2015; ADGER, ARNELL E TOMPKINS,  2005; 

FOLKE ET AL. 2005). 

No longo prazo, o êxito de esforços de adaptação depende do timing, da cuidadosa coordenação 

entre os tempos de identificação de riscos e implementação da série de alinhamentos e ações 

necessárias para concretizar o esforço mitigador. É essencial que ameaças sejam detectadas 

com antecedência e que medidas adaptativas, suficientes e apropriadas, sejam implementadas 

o quanto antes, e  em todo caso, antes da concretização do risco (SUSSMAN E FREED, 2008).  

Para Enfield (2020) abordagens efetivas de adaptação no longo prazo exigem amplo 

engajamento de atores diversos, maior especialização e expertise, priorização de produtos 

resilientes e soluções para a falta de financiamento. Apenas assim, a adaptação deixaria de ser 

implantada projeto a projeto, passando a ser tratada de forma integrada e sistêmica (ENFIELD, 

2020).  Ao citar os prejuízos financeiros de mais de 1,5 trilhões de dólares, acumulados em 

decorrência de eventos climáticos, no período de 2003 a 2015, Micale et al. (2018) constatam 

a necessidade de incentivar os investimentos, privados e públicos, na adaptação ao risco 

climático. 

3.2 O setor empresarial e a mudança global do clima 

Pauw (2017) define “setor privado” como “todas as organizações e indivíduos, não 

governamentais, com fins lucrativos que atuam em todo e qualquer setor da economia” 

(PAUW, 2017, p. 56, tradução nossa). Na adaptação isto pode variar desde pequenos 

produtores da área agrícola até multinacionais de setores como construção ou finanças (PAUW, 

2017).  

Porém, ao tratar das mudanças climáticas, vale incluir na discussão as empresas de capital 

misto e estatais cuja função engloba não somente o lucro financeiro como garantir a provisão 

de serviços à sociedade em que se inserem (BOLIVAR ET AL., 2015, MUSACCHIO ET AL., 

2015, ABREU ET AL., 2017). Portanto, a fim de endereçar práticas e experiências tanto de 

empresas estatais como privadas, examina-se, neste estudo, a atuação do setor empresarial 

como um todo, e não apenas as empresas de capital privado. Considera-se que o setor 

 
33 Termeer, C. C. J. A. M., Dewulf, A., Van Rijswick, H., Van Buuren, A., Huitema, D., Meijerink, S., Rayner, 

T., & Wiering, M. (2011). The regional governance of climate adaptation: A framework for developing 

legitimate, effective, and resilient governance arrangements. Climate Law, 2(2), 159-179. 

https://doi.org/10.3233/CL-2011-032 
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empresarial engloba todas as organizações e indivíduos, com fins lucrativos e de garantia da 

provisão de serviços e produtos à sociedade em que se inserem, que atuam em todo e qualquer 

setor da economia. 

Do ponto de vista teórico, tanto a teoria organizacional como a de contingência, consideram 

que o desempenho ótimo da organização depende de fatores (e está sujeito a limitações) 

externos e internos. Estudos consideram explicitamente o ambiente natural em que as empresas 

desempenham suas operações como parte central do ambiente competitivo. Operações 

desempenhadas sem levar em conta o melhor arranjo entre a organização e o ambiente em que 

se insere, inclusive contando com suas incertezas e mutabilidade, verão sua produtividade cair  

(PENNINGS, 199234; GALUNIC AND EISENHARDT, 199435  apud WEINHOFER & 

BUSCH, 2012, IMF, 2020). Mudanças nos fatores externos, como por exemplo, mudanças no 

ambiente natural intensificadas pela mudança climática obrigam a mudanças estruturais, a 

adaptação. Do ponto de vista de contingência, as empresas, teriam, portanto, de pôr em marcha 

seus planos de contingência.  (TOSI E SLOCUM,198436 e ALDRICH E MARSDEN, 198837 

apud WEINHOFER & BUSCH, 2012).   

As empresas dependem das condições de seu ambiente natural assim como da segurança de 

infraestrutura e acesso regular  a insumos para cumprir sua função produtiva e disrupções que 

afetam estes fatores podem impactar  premissas e modelos de negócios. É incontestável, 

portanto, a necessidade de endereçarem possíveis e potenciais disrupções para preservar o 

negócio, sobreviver e triunfar (PENNINGS, 199238; GALUNIC AND EISENHARDT, 199439 

apud WEINHOFER & BUSCH, 2012, WINN ET AL., 2011; LINNENLUECKE ET AL., 

2012, MONZONI, 2014).  Gasbarro e Pinkse (2016) discorrem sobre a necessidade das 

empresas de entender melhor os ecossistemas que habitam, reconhecendo que não são estáveis 

nem permanentes a fim de evitar sustos com mudanças.   

 
34 Pennings, J. M. (1987). Structural contingency theory: A multivariate test. Organization Studies, 8(3), 223-

240. 
35 Galunic, D. C., & Eisenhardt, K. M. (1994). Renewing the strategy-structure-performance paradigm. 

Research in organizational behavior, 16, 215-215. 
36 Tosi Jr, H. L., & Slocum Jr, J. W. (1984). Contingency theory: Some suggested directions. Journal of 

management, 10(1), 9-26. 
37 Aldrich, H. E., & Marsden, P. V. (1989). » Environments and organizations.«I Neil J. Smelser (red.) 

Handbook of Sociology. 
38  Pennings, J. M. (1987). Structural contingency theory: A multivariate test. Organization Studies, 8(3), 223-

240. 
39 Galunic, D. C., & Eisenhardt, K. M. (1994). Renewing the strategy-structure-performance paradigm. 

Research in organizational behavior, 16, 215-215. 
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A imprevisibilidade das mudanças sistêmicas do clima pode ter consequências desastrosas. Das 

empresas, essas mudanças exigem respostas a nível da organização inteira, um esforço 

preparatório prévio e algum grau de adaptação, todos os quais têm importância estratégica e, 

para algumas empresas, constituem uma obrigação moral (WINN ET AL., 2011).  

De  forma geral, o setor empresarial tem demorado a olhar para a adaptação, relegando riscos 

potenciais de impactos físicos para segundo plano, atrás de questões ligadas ao risco financeiro 

da mitigação climática. Em relação aos riscos físicos, ainda que eventos extremos tenham 

chamado a atenção, as consequências de mudanças de longo prazo, mais gradativas mas 

igualmente potentes e irreversíveis, como mudanças nos padrões das chuvas e temperaturas 

vinham merecendo menos preocupação e consideração entre as empresas (SUSSMAN E 

FREED, 2008). Esta realidade mudou, porém, a partir  da segunda década de 2000, com ênfase 

para o ano de 2015 com o Acordo de Paris, encíclica papal endereçando questões climáticas, 

relatório AR5 do IPCC, extremos de temperatura que atingiram níveis históricos, entre outros 

eventos (BIRKMAN E MECHLER, 2015). 

A participação das empresas no combate aos riscos da mudança do clima ainda não está clara. 

Faltam estudos sobre formas de aumentar resiliência frente a eventos extremos e, mais 

especificamente, que elementos ou processos da organização ajustar. Os ajustes adotados 

refletem a distribuição de recursos, capacidades e ideologias organizacionais. A capacidade de 

transferência de qualquer conhecimento ou aprendizados obtidos com as experiências 

empresariais também precisam ser compreendidas profundamente, visando entender quais 

mecanismos subjacentes que aportam resiliência merecem ser replicados, e se manterão sua 

eficácia em outros setores e contextos (LINNENLUECKE, 2011).  

Porém, sabe-se que o envolvimento do setor empresarial com a adaptação ao risco climático 

cumpre, ao menos, dois objetivos - a proteção de seus negócios e o apoio ao governo na 

consolidação da resiliência local (ISLAM & MOD-NOHR, 2017). Em alguns casos, restrições 

ocasionadas por impactos oriundos de mudanças do clima sobre infraestrutura, insumos e 

serviços que afetam as empresas, têm resultado em ações voluntárias independente de posturas 

governamentais e compromissos internacionais (ANSAH, R. H.; SOROOSHIAN, S, p.63 e p. 

65).   

De maneira resumida, os aspectos que caracterizam a atuação do setor privado, no Brasil, na 

adaptação observando, por parte das empresas: o crescente reconhecimento de que a mudança 
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climática gera riscos e oportunidades, um planejamento ligado predominantemente a gestão de 

riscos diretos e imediatos, medidas de adaptação como objetivo secundário de projetos, uma 

tendência a posturas conservadoras que privilegiam medidas no-regret (isto é, sem riscos de 

darem errado), e alguma articulação com outras organizações no desenvolvimento de projetos 

em adaptação (MONZONI, 2014). 

3.2.1 O imperativo da adaptação 

Estudos têm enfatizado a necessidade de adoção, por parte do setor empresarial, de uma 

resposta proativa e estratégica em relação ao risco climático (ARNELL & DELANEY, 200640; 

apud GASBARRO E PINKSE, 2016; BERKHOUT ET AL., 2006; BERKHOUT, 2010; 

WEINHOFER & BUSCH, 2013, MONZONI, 2014). Eventos climáticos já representam 

desafios para os negócios, porém previsões indicam que estes impactos, decorrentes de índices 

climáticos alterados, novos padrões de clima, e maior variabilidade de condições, sem falar na 

maior incidência de eventos extremos,  tendem a crescer  (WILBANKS ET AL., 2007; 

TRENBERTH ET AL., 2007, MICALE ET AL., 2018).  Do ponto de vista do setor 

empresarial, o envolvimento com a adaptação gira em torno de três fatores: risco (para o 

negócio), oportunidade (de negócios), e o papel/responsabilidade social da empresa (ISLAM 

& MOD-NOHR, 2017, p. 742).  

Estudos alertam, inclusive, para a possibilidade (ainda controversa) da ocorrência de mudanças 

de larga-escala abruptas e irreversíveis (MCNEALL ET AL., 2011; LENTON ET AL., 2019) 

que levariam a desafios ainda maiores para empresas, indústrias e sistemas sociais. Estas 

mudanças têm sido denominadas como mudanças massivas e descontínuas (massive 

discontinuous change, no original em inglês) (WINN ET AL., 2010; ALBERT, 2020).  

Pelo menos um estudo descreve a mudança climática como precursora de algo novo, dotado de 

níveis disruptivos sem precedentes, causador de mudanças profundamente desconhecidas 

(plenas de incertezas) e com potencial de cascatear modificações através dos ambientes 

organizacionais, e para o qual as empresas estão despreparadas, sem condições de responder 

ou se adaptar (WINN ET AL., 2011; LENTON ET AL., 2019; ALBERT, 2020). 

 
40 Arnell, N. W., & Delaney, E. K. (2006). Adapting to climate change: public water supply in England and 

Wales. Climatic Change, 78(2), 227-255. 
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Independente da ocorrência destas descontinuidades massivas, os desafios postos por efeitos 

de eventos climáticos para economias, indústrias e organizações, mesmo diante de condições 

climáticas relativamente contínuas,  são incontestes (LINNENLUECKE, 2011). 

Em suma, o desafio climático requer novas abordagens e certamente vai exigir que 

stakeholders, setores público e privado sejam capazes de integrar o risco climático, às estruturas 

de gestão de riscos e planejamento contra desafios do risco de desastres em seus processos, 

inclusive os decisórios (WEINHOFER & BUSCH, 2012; WOETZEL ET AL., 2020).  

Como mostra a figura abaixo, a integração envolve, ainda, adotar um olhar que vai além do 

impacto das atividades da empresa sobre o clima e o território onde opera, passando pelo 

entendimento, também, das consequências de mudanças do ambiente sobre suas operações, 

processos, dinâmicas e partes interessadas. 

 

Figura 2. Relação simbiótica entre empresa e seu entorno 

Fonte: Adaptado de WEINHOFER & BUSCH, 2012   

    

Estudos apontam que, nas empresas, a mudança climática ocasiona impactos em três pontos 

das cadeias de valor, podendo afetar disponibilidade (redução, interrupção ou adequação) de 

insumos, causar danos a estruturas físicas do negócio, ou impedir/reduzir a distribuição de 

produtos. São motivos para algum tipo de ação adaptativa. 
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O quadro abaixo, adaptado do estudo de Weinhofer e Busch (2012) consolida visões de 

estudiosos sobre os tipos de impactos que podem afetar os elos ao longo das cadeias de valor 

no setor empresarial.  

 

Em sua revisão sistemática da literatura sobre o tratamento dado ao risco climático nas cadeias 

de valor, Ghadge et al. (2020), levantam quinze estratégias para mitigar riscos na cadeia de 

valor (que classificam de acordo com a prevalência de uso entre genéricas ou específicas, e 

pelo perfil de gestão, como proativas ou reativas. As estratégias citadas são, em sua maioria 

esforços para reduzir emissões de GEE, e incluem as seguintes medidas: (i) a definição e 

implementação de estratégia de compras e aquisição de materiais que valoriza a baixa emissão 

de carbono, ou fontes consideradas “verdes” (sustentáveis) (isto envolve, comprar localmente 

para evitar emissões relacionados ao transporte, por exemplo); (ii) adoção do cross-docking 

(sistema logístico que reduz quantidades armazenadas e faz uso de centros de distribuição); 

(iii) aumento da capacidade de veículos transportadores, (iv) adoção de tecnologias de redução 

de carbono, (v) apuração e mapeamento da pegada de carbono; (vi) redução na velocidade de 

veículos transportadores, (vii) uso de combustíveis alternativos; (viii) ecoinovação; (ix) 

(re)desenho da cadeia de suprimentos (este esforço passa pela adaptação, envolvendo medidas 

para fortalecer a cadeia de suprimentos, tornando ela mais resiliente à mudança climática; (x) 

mudanças nos modos de transporte; (xi) diversificação de fornecedores evitando um único; 

(xii) desenho/desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos; (xiii) adoção/promoção 

de colaboração entre logística e cadeia de suprimentos; (xiv) redução ou eliminação de 

dependência de algum recurso; e (xv)  adequação aos padrões ambientais. 

 

Impactos da mudança climática Ponto da cadeia de valor afetado  Fonte 

Fornecimento 

de insumos 

Produção Distribuição 

Disrupção do comércio e dos 

transportes x   x 

SCHWARTZ, 2007 

Interrupção/quedas de fornecimento 

de energia x     

Falta de água x   x 

Danos a ativos, bens, e propriedades x x x 
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Queda na efetividade e eficiência de 

processos produtivos   x   

SUSSMAN E 

FREED, 2008 

Aumento dos custos de atividades 

operacionais e de manutenção x x x 

Perda de qualidade e quantidade de 

recursos naturais e matérias primas x     

Perda de qualidade e quantidade de 

outros insumos x     

Mudanças na demanda de 

consumidores por produtos, serviços x x x 

Lentidão ou disrupção do 

fornecimento de insumos x     

Lentidão/disrupção do acesso de 

clientes ao(s) produto(s)     x 

Disrupção no fornecimento de 

eletricidade e água x     

van BERGEN ET 

AL., 2008 

Danos a bens e propriedades x x x 

Mudança forçada de localização x x x 

Quadro 4. Impactos da mudança climática ao longo das cadeias de valor 

Fonte: Adaptado de WEINHOFER & BUSCH, 2012 

 

Outro motivo pela adoção de medidas adaptativas são as mudanças nos padrões de consumo 

frente a informações novas ou impactos da mudança climática também podem afetar 

adversamente o setor privado (WEINHOFER & BUSCH, 2012). 

Não obstante visões de estudiosos e impactos físicos visíveis, a maioria das empresas tem 

dificuldades em traçar, visualizar claramente, a conexão entre os impactos físicos sofridos, 

quase sempre de forma indireta e ambígua, e os processos internos a serem adaptados visando 

maior resiliência (GASBARRO E PINKSE, 2016, SIMOES ET AL., 2017). 

Trata-se de uma realidade que exige atenção e intencionalidade no desenvolvimento de 

estratégias que cada vez mais terão de considerar ambiguidades, impactos de magnitude e 

incidência incerta, o longo-prazo, e a necessidade de focar na resiliência enquanto se avança  

aprendendo a lidar com  descontinuidades geológicas. Seriam novas práticas de gestão 

(LINNENLUECKE, 2011; WOETZEL, 2020). 
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Linnenluecke et al. (2013) consideram que empresas e indústrias terão papel chave no apoio às 

adaptações da sociedade aos impactos da mudança climática, em especial nos setores mais 

afetados com agricultura, florestas, construção/edificações e transportes (LINNENLUECKE 

ET AL., 2013); sem falar no fornecimento de água e dos setores de energia, infraestrutura, 

seguros e turismo citados pela Comissão Europeia41, pelo Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas (PBMC, 2017), e pelo IPCC (ARENT ET AL., 2014).  

Weinhofer e Busch (2013), especificamente, abordam a questão da adaptação corporativa como 

parte do processo corporativo de gestão de riscos. Identificam três etapas típicas de gestão de 

riscos desde a identificação dos riscos, passando por sua avaliação e chegando, finalmente,  à 

elaboração de uma resposta aos riscos climáticos (WEINHOFER & BUSCH, 2013). 

Subentende-se que as empresas poderiam administrar, de forma proativa (antecipando-se) ou 

reativa, os riscos oriundos das questões climáticas da mesma forma como lidam com outros 

riscos. Especificamente, se referem às opções estratégicas de reduzir, evitar ou transferir o risco 

(GASBARRO E PINKSE, 2016).   

Gasbarro e Pinkse (2016) citam, também, os estudos de caso revisados e avaliados por 

Berkhout et al. (2006) que identificam abordagens semelhantes às três citadas acima: esperar 

para ver, avaliação de risco seguida de uma análise das opções disponíveis, suportar e 

administrar os riscos, e dividir ou transferir o risco - outra abordagem que trata a adaptação ao 

risco climático como estratégia de gestão de riscos. Ao discutir possíveis adaptações, Agrawala 

et al. (2011), reforçam a dificuldade de avaliar estratégias de adaptação  devido à possibilidade 

de múltiplas interpretações de ações, e até mesmo da inação.  Citando Burton (1996)42, 

descreve seis categorias genéricas de estratégias adaptação: (i) prevenção de perdas (medidas 

tomadas para reduzir a exposição ao risco); (ii) aceitação de perdas (quando não for possível 

ou custo-efetivo evitá-las); (iii) distribuição ou compartilhamento das perdas (divisão do peso 

dos impactos através da contratação de seguros); (iv)modificação do uso de recursos ou das 

atividades (mudança de atividade ou recurso a fim de adotar opções mais adequadas à mudança 

 
41 European Commission. Policies and Adaptation. [s.d]. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/sectors_en>. Acesso em 3 jul. 2021. 
42 Burton, I. (1996). The growth of adaptation capacity: practice and policy. In Adapting to climate change (pp. 

55-67). Springer, New York, NY. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/sectors_en
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climática enfrentada); (v) mudanças de localização; e (vi) restauração de bens e ativos após 

danificação (BURTON, 199643 apud AGRAWALA ET AL., 2011). 

Estudo posterior de Berkhout (2010) elabora ainda mais sobre a adaptação organizacional que 

pode ser empreendida de três formas incluindo abordagens maximizadoras da utilidade, 

comportamentais e institucionais. Ainda segundo Berkhout (2010), a implementação da 

adaptação organizacional, que envolve ajustes a objetivos, estratégia e estrutura das empresas, 

está condicionada a processos próprios de percepção, avaliação, realização/desempenho, e 

aprendizagem das empresas.  

3.2.2 Fatores e características ligados à adaptação que afetam processos decisórios nas 

empresas 

Os processos decisórios das empresas em torno da adoção de estratégias de adaptação são 

complexos e dependentes, ou influenciados, por diversos fatores tais como contextos externos 

econômicos e institucionais,  capacidade interna de inovar, atitudes com relação a risco, e 

percepções sobre vulnerabilidade (BERKHOUT, 2010; GASBARRO E PINKSE, 2016; 

ABREU ET AL., 2017). Berkhout (2010) alerta, ainda, para possíveis falhas, por parte da 

gestão empresarial na identificação de processos, estruturas e produtos a modificar. A 

adaptação obriga empresas a rever rotinas que, frequentemente, estão incrustadas no dia a dia 

da empresa e em sua cultura organizacional. 

Outro desafio importante é reduzir a dependência de informações derivadas de estudos sobre 

padrões de clima históricos, ultrapassados e de pouca relevância para o futuro e passando para 

um padrão de avaliação embasado em projeções aptas do futuro e na probabilidade de 

incidência de eventos (SUSSMAN E FREED, 2008). 

Considera-se que empresas com um alto grau de consciência sobre mudanças físicas 

provocadas pelas alterações climáticas tendem a adotar medidas preemptivas. São empresas 

que estão imersas em locais ou setores sujeitos a eventos extremos. Em contraste, aquelas 

altamente vulneráveis mas sem percepção deste risco, são pegas de surpresa e empreendem 

adaptações reativas.  

 
43 Burton, I. (1996). The growth of adaptation capacity: practice and policy. In Adapting to climate change (pp. 

55-67). Springer, New York, NY. 
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Gasbarro e Pinkse (2015), sugerem um modelo, na figura abaixo, para visualizar tipos de 

comportamento de adaptação de acordo com perfis de vulnerabilidade e percepção de risco. 

Sugerem quatro posturas de adoção de medidas de adaptação que pode ser preemptiva, reativa, 

continuada ou diferida. 

 

Figura 3. Quadrantes que refletem posturas e comportamentos de adaptação 

Fonte: Adaptado de GASBARRO E PINKSE, 2016 

 

A adaptação contínua é estratégia relativamente nova, adotada por empresas com alto grau de 

consciência em relação ao tema (talvez tenham passado por algum evento extremo em alguma 

de suas instalações), porém, avaliam que em seu contexto atual, estão pouco vulneráveis; 

tendem a confiar em sua capacidade adaptativa, identificando, e implementando medidas 

continuamente. As empresas cujo conhecimento do tema e também sua vulnerabilidade são 

baixos e que, portanto, adiam quaisquer esforços de adaptação são aquelas que se enquadram 

na categoria da adaptação diferida  (GASBARRO E PINKSE, 2015). Adotam uma atitude 

conhecida como o  “esperar para ver”. A expectativa é  que à medida em que empresas 

entendam a mudança climática e seus impactos como riscos materiais para o negócio, deixarão 

de lado esta postura, adotando medidas mitigadoras da mesma forma que fazem com outros 

riscos  (WEINHOFER & BUSCH, 2012).  

A adaptação de uma organização envolve ajustes frente a impactos diretos, em um primeiro 

momento. Porém, impactos secundários, ou indiretos, também podem se tornar materiais para 

o negócio e devem ser considerados por gestores quando da avaliação de vulnerabilidade e dos 
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riscos. Por exemplo, impactos climáticos podem afetar diversos membros e pontos de uma 

cadeia de valor, interrompendo o fornecimento de insumos ou acessibilidade por 

transportadoras. (LINNENLUECKE ET AL., 2011; GOLDSTEIN ET AL., 2019). Para 

gestores, a situação representa uma demanda a mais, a necessidade de considerar sua cadeia de 

valor por completo, o que pressupõe conhecimento muito mais profundo sobre contextos 

diversos e dispersos geográfica e socialmente (WEINHOFER & BUSCH, 2012). São desafios 

consideráveis pois pesquisas atuais ainda oferecem orientação pouco granular sobre impactos 

locais e regionais do clima. Falta maior entendimento sobre especificidades geográficas ou 

setoriais com detalhamentos e previsões confiáveis que podem auxiliar na tomada de decisão 

(LINNENLUECKE, 2011).   

O timing, saber quando empreender táticas e estratégias de adaptação é um dos desafios 

enfrentados por empresas e gestores. Para algumas empresas, impactos físicos ou dependência 

de recursos naturais expostos torna mais clara a necessidade de ajustes imediatos ou no curto-

prazo. Porém, são raros os exemplos de empresas que estejam embarcando em mudanças de 

larga-escala de forma proativa, em antecipação ao futuro. Sussman e Freed (2008) relataram 

perceber, à época de seu estudo, uma preocupação maior com riscos regulatórios e aumentos 

nos preços de energia do que com a possibilidade de danos físicos a suas instalações por grande 

parte das empresas ( SUSSMAN E FREED, 2008). 

Vale lembrar que a escolha entre medidas de mitigação de riscos e adaptações possíveis e 

desejadas está necessariamente atrelada ao acesso a informações e projeções confiáveis e 

suficientes sobre o clima no futuro, o que constitui uma limitação importante na proteção contra 

as descontinuidades massivas, citadas anteriormente. Estas mudanças sistêmicas imprevisíveis 

podem ser endereçadas por abordagens mistas, envolvendo mitigação de riscos e projetos 

amplos integrados de adaptação planejada (WINN ET AL, 2011). 

Outro fator que parece influenciar o comportamento das empresas com relação a adaptação é 

sua percepção, o grau de confiança que sentem, sobre sua capacidade de lidar com os impactos 

previstos (GASBARRO E PINKSE, 2015; ISLAM E MOHD-NOR, 2017). A atitude é 

arriscada pois há um consenso crescente entre pesquisadores de que padrões históricos 

(inclusive com relação a incidência de eventos extremos) não necessariamente serão repetidos 

e que a variabilidade do clima não é previsível. Ou seja, adoção de posturas  ou tomada de 

medidas embasadas em dados e projeções do passado não protegerá as empresas que podem 
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acabar com respostas subótimas e ineficazes (OKEREKE ET AL., 2012; WINN ET AL., 2011; 

GASBARRO E PINKSE, 2015). 

Weinhofer e Busch (2012) argumentam que os gestores nas empresas têm papel importante. 

Seu conhecimento das questões e riscos do clima junto com suas crenças e interpretações das 

questões afetam, em última instância, a adoção de sistemas de gestão de risco e as 

características destes sistemas. (BERKHOUT ET AL., 2006; BLEDA AND SHACKLEY, 

200844; HOFFMANN, TRAUTMANN AND HAMPRECHT, 200945 apud WEINHOFER & 

BUSCH, 2012).  

3.2.3 O setor empresarial e a agenda climática 

A agenda climática é relativamente  recente para as empresas. Representa uma quebra com 

práticas e gestão, que exige ajustes importantes. A mudança climática gera desafios, e também 

oportunidades para o setor privado; ao mesmo tempo, a força motora atrás de mudanças nos 

ambientes regulatórios afetando o mercado, seja indiretamente através de iniciativas para 

reduzir emissões ou diretamente com a destruição de instalações ou paralisação de operações 

devido a extremos climáticos (WINN ET AL, 2011).  O contexto e ecologia da mudança 

climática obriga a incorporação de visão e consciência das operações da empresa como parte 

de um sistema maior, entendendo as conexões indiretas, repercussão e recursividade de vários 

sistemas interconectados (FOLKE, 2016). O novo paradigma requer, ainda, uma revisão do 

papel histórico da empresa que precisa realizar sua responsabilidade compartilhada pelos 

sistemas socioambientais. (LINNENLUECKE ET Al., 2012; NICOLLETTI ET AL., 2019)   

 

O envolvimento das empresas (e em particular do setor privado) em esforços de combate à 

mudança climática é visto como uma forma de melhorar a eficiência da adaptação ao risco 

climático (MIMURA ET AL., 2014). Averchenkova et al (2016) reforçam, ainda, a importância 

do entendimento sobre a definição da adaptação, pelo setor privado, citando, inclusive, a 

confusão entre esforços de mitigação e adaptação observada em enquetes realizadas no Canadá. 

Diferentemente de medidas de mitigação que visam à redução de emissões de GEE, as medidas 

de adaptação incluem a instalação de barragens protetoras, adoção de novos padrões de seleção 

de fornecedores, desenvolvimento de sistemas garantidores do fornecimento de energia e água, 

 
44 Bleda, M., & Shackley, S. (2008). The dynamics of belief in climate change and its risks in business 

organisations. Ecological Economics, 66(2-3), 517-532. 
45 Hoffmann, V. H., Trautmann, T., & Hamprecht, J. (2009). Regulatory uncertainty: A reason to postpone 

investments? Not necessarily. Journal of Management Studies, 46(7), 1227-1253. 



63 
 

integração de dados, informações e previsões sobre clima, risco e vulnerabilidade aos processos 

decisórios e de planejamento, e investimento em infraestrutura, entre outras. 

 

Estudiosos reconhecem a importância de parcerias para melhorar as chances de êxito e superar 

obstáculos da adaptação. Estas parcerias podem e devem envolver setores público e privado 

assim como o terceiro setor. (AGRAWALA, 2010; MIMURA ET AL., 2014 ). A parceria entre 

o Woodwell  Center for Climate Research e a Wellington Management, citada no início deste 

estudo, visa tangibilizar questões complexas climáticas através de avaliações de risco, 

valuations e análises de custo-benefício para impulsionar atuação eficaz de atores de todos os 

setores no enfrentamento da mudança global do clima. Outro exemplo é a iniciativa global para 

o uso de energia renovável, RE100, lançada em 2014, liderada pela CDP atuando junto com o 

Climate Group, e cujos participantes incluem empresas automotivas, de tecnologia da 

informação, e de cimento, entre outras (IFC, 2017). 

 

O setor empresarial tem condições de mobilizar esforços em antecipação a impactos físicos da 

mudança climática (LINNENLUECKE ET AL., 2013), e pode desempenhar uma função 

importante, de forma rápida e prática, como fonte de apoio e serviços humanitários no caso de 

catástrofes  (JOHNSON ET AL., 2011). Após empreenderem algum tipo de adaptação, 

empresas têm como compartilhar aprendizados e experiências, capacitando e aportando 

recursos junto a agentes e interessados, visando reduzir impactos diretos e indiretos da 

mudança climática compartilhando informação e conhecimento técnico. Isto representa uma 

área a explorar; políticas públicas podem envolver e promover ou apoiar parcerias regionais 

em prol da adaptação (GASBARRO E PINKSE, 2016, ABREU ET AL., 2017). 

Aliás, tanto parcerias mais inclusivas quanto compartilhamento de informações e 

conhecimento para apoiar processos de tomada de decisão, vem surgindo em estudos sobre 

países, desenvolvidos e em desenvolvimento, que destacam a necessidade de fomentar maior 

participação, representatividade, responsabilização e paridade de influência em processos de 

adaptação que envolvem múltiplos participantes (MIMURA ET AL., 2014). 

3.2.4 Motivadores e inibidores da ação climática no setor empresarial 

 

Há diversas visões sobre fatores que motivam a adoção de medidas adaptativas pelo setor 

empresarial.  Em princípio são identificados quatro elementos: fatores físicos, regulatórios, de 

mercado e reputacionais.  Porém, Averchenkova et al (2016) propõem outra classificação:  
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descrever motivadores como fatores internos (manutenção de produtividade e busca por 

vantagem competitiva, por exemplo) ou externos tais como experiências prévias com eventos 

extremos, riscos reputacionais e pressões regulatórias.  

 

No hemisfério sul, a regulamentação nacional sobre clima e oportunidades de mercado tem 

emergido como os maiores propulsores (PULVER E BENNEY, 2013).  Outros estudos citam 

a influência da incerteza (sobre impactos, incidência e gravidade de impactos), a 

conscientização (sobre impactos e riscos) e sobre a situação de vulnerabilidade da organização 

como motivadores importantes (ARNELL E DELANEY, 200646 apud GASBARRO E 

PINKSE, 2015; WINN ET AL., 2011; CARDONA ET AL.,  2012). Linnenluecke et al.(2012) 

apontam, ainda, a influência de fatores subjetivos. 

    

Identificar motivadores e entender suas dinâmicas têm implicações para a criação e ambiente 

e condições que propiciem a adaptação. O entendimento de Hoffman et al. (2009) citados por 

Winn et al. (2011) de que a conscientização sobre riscos, e não a vulnerabilidade, impele à ação 

por exemplo, sugere a importância de desenvolver maneiras eficazes e comunicar sobre a 

ciência climática junto a tomadores de decisão (WINN ET AL., 2011). 

Em seu estudo sobre as interações entre o setor público e privado para adaptação à mudança 

climática, no Brasil, Monzoni (2014) identifica sete fatores motivadores que afetam o setor. 

Especificamente, ele cita: identificação de riscos e oportunidades, engajamento (nacional e 

internacional) do setor público no tema e coerência entre planos e compromissos assumidos 

pelos governos, reconhecimento da alta gestão, identificação de atuação em adaptação da 

concorrência, incentivo de organizações internacionais e nacionais no tema, o acesso a diversas 

tecnologias, e a visibilidade obtida junto a potenciais clientes, parceiros e à sociedade, além do 

reconhecimento formal por apoio à difusão da solução (MONZONI, 2014, p.16).  

Com relação ao efeito motivador da identificação da atuação da concorrência, mesmo quando 

não há avanços entre os concorrentes, a consciência sobre possíveis ganhos de competitividade 

advindos da adoção de medidas adaptativas, por si serve como motivação - adaptações podem 

ser feitas como estratégia para mitigar  riscos operacionais ou angariar boa-vontade, garantindo 

licença para operar ou ganhos reputacionais junto a comunidades beneficiadas por adaptações 

corporativas que, em última instância, contribuam para a resiliência climática societal (ANSAH 

 
46 Arnell, N.W., Delaney, E.K. Adapting to climate change: Public water supply in England and Wales. 

Climatic Change 78, 227–255 (2006). https://doi.org/10.1007/s10584-006-9067-9 
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E SOROOSHIAN, 2019, SRIKANT E TECKCHANDANI, 2020). Além destes ganhos de 

competitividade, percepções externas sobre a solidez das operações podem resultar, ainda, em 

melhoras no desempenho da empresa em análises de performance financeira, com 

consequentes ganhos nos mercados de capital e/ou melhora no acesso a crédito e 

financiamentos (o financiamento da adaptação, discutido mais adiante, é um dos grandes 

desafios na adaptação). 

A atuação de empresas e organizações não concorrentes, como bancos (setor financeiro) e 

multilaterais, também pode motivar a ação climática, influenciando caminhos de adaptação 

(DLUGOLECKI, 2008, IFC, 2017). A Corporação Financeira Internacional, braço do setor 

privado do Grupo do Banco Mundial, tem atuado na criação de mercados para negócios 

relacionados ao clima, investindo em torno de $3 bilhões de dólares dos Estados Unidos,  

fomentando parcerias inusitadas e financiando empreitadas ligadas aos setores agrícola e de 

energias renováveis, além do apoio às cidades sustentáveis. Em seu relatório sobre 

oportunidades do clima, reconhece o valor  climático das soluções inovadoras aventadas pelo 

setor privado, que também geram empregos, saúde e resiliência (IFC, 2017; IFC, 2020).  

Em especial, o setor de seguros tem figurado de forma proeminente nos negócios no contexto 

da mudança climática tendo papel inovador, motivador e de liderança (DLUGOLECKI, 2008; 

KESKITALO ET AL., 2014; IFC, 2017; MICALE ET AL., 2018; ERHARDT ET AL., 2019; 

KONG, E SUN, 2021). Como exemplo, o Banco Mundial desenvolveu um programa de 

seguros (absorve os riscos de catástrofe/desastre de pequenos agricultores e negócios) 

proporcionando seguros baseado em índices paramétricos desenvolvido de forma independente 

considerando aspectos climáticos para a determinação do pagamento de indenizações (IFC, 

2017). 

Averchenkova et al. (2016) citam a preocupação com a minimização de impactos em cadeias 

de valor, aprimoramento da eficiência do uso de recursos, melhoras na produção de matérias 

primas sustentáveis, e a contribuição a esforços de adaptação de cliente-consumidores, 

fornecedores e comunidades  como motivadores da ação empresarial. Para Dibella (2019) as 

empresas agem movidas pela busca do lucro e eficiência. 

Outro motivador importante de ação é a capacidade adaptativa intrínseca da empresa. Por 

capacidade adaptativa entendemos a habilidade ou capacidade de um sistema de se modificar 

suas características ou dinâmicas e comportamentos a fim de lidar melhor com estressores 
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externos, sejam estes existentes ou previstos (BROOKS, 2003).   A análise e quantificação 

disto vem de encontro com a noção de resiliência e adaptabilidade. Antle (2010) definiu 

resiliência com a quantidade de  perturbação que um sistema suporta antes de passar por uma 

mudança significativa em seu estado de equilíbrio (ANTLE, 2010). Folke (2016) reforça que 

trata-se tanto da capacidade de criar e manter o bem-estar (apesar de contextos diversos e 

mutantes) quanto da capacidade de se adaptar ou transformar frente às mudanças. A escala 

atual das ações humanas somada à velocidade, à conectividade e ao grau de interconexão, criam 

dinâmicas complexas, incertas que se manifestam de formas diferentes em contextos diversos 

(FOLKE, 2016; WALKER, 2020). 

A capacidade adaptativa de uma empresa se complementa pelos recursos e capacitação para 

lidar com mudanças de clima, permitindo que a organização evite, resista ou amenize impactos 

sofridos; além disto esta capacidade dá condições para que a empresa consiga aproveitar  

oportunidades que vierem a surgir (WALKER ET AL., 2004; WINN ET AL, 2011).  

A habilidade de prever mudanças e riscos ambientais, entendendo como reduzir 

vulnerabilidades, que caracteriza a capacidade adaptativa contribui para a formulação de 

abordagens decisivas. Esta capacidade adaptativa tende a surgir em ambientes vivos, aptos e 

abertos às experiências novas, onde seus integrantes têm autonomia e valorizam a diversidade 

de ideias e abordagens - em suma, um ambiente propício para a aprendizagem (WINN ET AL, 

2011).  

A capacidade de aprendizagem organizacional é a base conceitual do estudo de Berkhout et al. 

(2006) sobre adaptação climática nas organizações e também faz parte do estudo de Nicoletti 

et al (2019) que reconhece sua centralidade ao aprimoramento da qualidade de resposta ao risco 

climático das empresas . Processos de aprendizagem organizacional costumam ocorrer a partir 

de rotinas organizacionais. Se constroem a partir de aprendizagens e experiências históricas da 

empresa e seus colaboradores que se moldam e mudam em resposta a novas demandas. A 

adoção de novas rotinas exige o descarte, sempre difícil, de padrões e práticas mais antigas.  

A capacidade de aprender das organizações difere entre empresas e sai prejudicada pelo foco 

excessivo em eficiência ou  especialização de alguns setores e funções (WINN ET AL, 2011). 

A adaptabilidade da empresa depende de ideologias internas além da disponibilidade de 

recursos. A resistência a mudanças pode decorrer de fatores sociais e psicológicos que 
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persistem mesmo diante de situações críticas (GERSICK, 199147; SCHÖN, 197148; 

TUSHMAN & ANDERSON, 198649 apud LINNENLUECKE ET AL, 2012).  

Rigidez estrutural e inércia são elencadas como barreiras às adaptações (SØRENSEN, 200250 

apud  LINNENLUECKE ET AL, 2012). Para Islam e Mohd-Nor (2017), que avaliaram o 

engajamento do setor privado em Bangladesh, país em desenvolvimento e altamente vulnerável 

ao risco climático, identificaram a falta de conscientização e  percepções incorretas sobre a 

questão climática como as principais barreiras. Porém, a falta de informação e de financiamento 

para a adaptação, assim como lideranças organizacionais fracas ou mal preparadas, corrupção, 

insegurança política e políticas públicas pouco favoráveis também impedem o processo de 

adaptação.  

Especificamente com relação ao financiamento, barreiras identificados incluem questões de 

contexto que envolve aspectos institucionais especialmente relevantes para incentivar 

investimentos do setor privado, limitações do modelo de negócios que diz respeito a falta de 

capacidade técnica e custos de tecnologia, e falta de capacidade interna que inclui a capacidade 

de expansão, por exemplo (MICALE ET AL., 2018). Esforços para superar essas limitações 

podem se beneficiar pela atuação do setor público no fomento a novos mercados capazes de 

absorver produtos e serviços relacionados aos novos cenários climáticos. Isto passa pela adoção 

de novos requisitos e padrões de desempenho e de divulgação de informações. O setor público 

também pode atuar, do lado da oferta, no sentido de facilitar a entrada, o fornecimento de novos 

produtos, e reduzir riscos através de políticas públicas relevantes e ferramentas financeiras (que 

reduzem o riscos associados ao investimento nas iniciativas de adaptação e inovação frente ao 

risco climático)  ou que facilitem a acessibilidade a dados, por exemplo (MICALE ET AL., 

2018).  Dentre as estratégias possíveis, Micale et al. (2018) falam do apoio à emissão de bonds 

de infraestrutura resiliente, adoção de instrumentos de pagamento por sucesso/desempenho, o 

envolvimento em consórcios de seguros contra desastres, bem como a oferta de financiamento 

catalisador. 

 
47 Gersick, C. J. (1991). Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium 

paradigm. Academy of management review, 16(1), 10-36. 
48 Schon, D.A. 1971. Beyond the Stable State. Norton Books: New York 
49 Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. 

Administrative science quarterly, 439-465. 
50 Sørensen, J. B. (2002). The strength of corporate culture and the reliability of firm performance. 

Administrative science quarterly, 47(1), 70-91. 
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Entre empresas, no Brasil, as barreiras que impactam a atuação adaptativa incluem a ausência 

de conhecimentos e informação, déficits de capacitação de profissionais do setor privado para 

o levantamento e análise de informações sobre cenários climáticos, desconexão entre as 

linguagens científica e empresarial que age como dificultador, a dificuldade de envolvimento 

da alta gestão, o foco em investimentos com retorno de curto prazo, a complexidade de 

articulação, a dificuldade em comunicar-se a respeito  das ações em adaptação e seus 

resultados, e a falta de recursos financeiros (MONZONI, 2014).   

3.2.5 Considerações sobre o setor empresarial e a adaptação 

A crise climática existe e a adaptação, reconhecidamente, faz parte da solução para lidar com 

os impactos da mudança do clima. A literatura sobre o assunto prevê um papel para o setor 

privado nos esforços de adaptação.  Na formulação de resposta ao risco climático, empresas 

precisam conhecer não somente seu apetite para o risco quanto os limites críticos de seus 

processos. São limites ambientais, físicos e econômicos além dos quais as empresas podem 

experimentar perdas ou falhas em seus processos (ANTLE, 2010). Além disto, parece ser 

necessário rever o papel das empresas, uma repactuação sobre sua função social a fim de 

viabilizar a adaptação ao risco climático, com empresas visando tanto a proteção da 

comunidade quanto de seus negócios  (DIBELLA, 2019; ISLAM & MOD-NOHR, 2017). 

Afinal, a adaptação envolve decisões de curto-prazo sobre processos correntes e decisões de 

longo prazo que visam mudanças de sistemas e estruturas e, além disso, envolvem 

investimentos em tecnologia e ativos físicos, bem como aprimoramento do capital humano 

(ANTLE, 2010). Por outro lado, a incerteza quanto aos impactos e a expectativa de que os 

riscos ocorram no futuro, somam para desencorajar investimentos altos para a implementação 

de estratégias amplas, ousadas de adaptação. Parece mais provável que as empresas  

empreguem processos de gestão de risco aos riscos climáticos decorrentes das mudanças 

observáveis  (WEINHOFER & BUSCH, 2012). 

A adaptação é complexa por natureza com características identificadas como barreiras ou 

dificultadoras de sua adoção e implementação. Por sua vez, ainda que o setor empresarial 

identifique diversos motivadores para promover a adaptação, também tem  características 

dificultadoras.  

Vale lembrar que o setor empresarial é diverso. Independente de seus setores de atuação ou dos 

impactos climáticos sofridos, nem todas as empresas terão condições de endereçar os desafios 
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da adaptação (DIBELLA, 2019; AVERCHENKOVA ET AL., 2016). Isto pode representar o 

aumento do  risco da má adaptação (do inglês, maladaptation), onde ações de adaptação mal 

concebidas, mal planejadas ou mal implementadas podem prejudicar aumentando 

vulnerabilidades aos riscos climáticos (AVERCHENKOVA ET AL., 2016).  

O quadro abaixo resume as barreiras elencadas nos estudos dos dois temas, adaptação e setor 

empresarial com algumas convergências. 

Barreiras citadas na literatura sobre adaptação Barreiras citadas na literatura sobre setor 

empresarial e adaptação a risco climático 

● Complexidade (dos fenômenos climáticos 

e dos processos e arranjos de adaptação) 

 

● Descompasso entre planejamento e 

implementação (em especial quando 

envolve setor público) 

 

● Dificuldade de definição de principal 

responsável por solucionar/endereçar a 

adaptação ou questão climática 

identificada 

 

● São processos multi-stakeholder, cada 

qual com seus interesses, enfrentando 

processo que exige colaboração, 

participação 

 

● Dificuldade de fazer e manter  a pactuação 

necessária 

 

● A adaptação é um processo dinâmico que 

requer constante aprendizagem (learning) 

 

● Desalinhamento de incentivos - não há 

prêmio ou reconhecimento para quem 

adapta (comparado a quem não o faz) 

 

● Difusão de benefícios v. concentração de 

custos 

 

● Desencontro temporal entre 

gastos/investimento e retornos ou 

resultados 

 

● São iniciativas que exigem mudanças 

comportamentais de gestores e de 

organizações 

● Ausência de conhecimento e informação 

 

● Rigidez estrutural e inércia 

 

● Dificuldade de envolvimento da alta 

gestão 

 

● Complexidade de articulação 

 

● Dificuldade em comunicar-se sobre 

esforços e resultados de adaptação 

 

● Foco nos investimentos de curto prazo 

 

● Déficits de capacidade 

 

● Lideranças fracas ou mal-preparadas 

 

● Desconexão de linguagem 

 

● Percepções falhas ou incorretas sobre o 

clima 

 

● Falta de financiamento 

 

● Falta de conscientização 

 

● Ambiente externo pouco favorável - 

corrupção, inseguranças políticas, 

políticas públicas pouco favoráveis à 

adaptação 
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● Falta de capacitação e expertise  

 

● Dificuldades em detectar sinais sobre 

riscos, exposição 

 

● Falta de recursos 

 

● Este tipo de iniciativa demanda visão 

sistêmica (ainda pouco comum) 

 

● Incerteza - característica inerente do clima 

futuro e seus impactos 

 

Quadro 5. Comparação das barreiras identificadas na literatura sobre adaptação e sobre setor 

empresarial 

Fonte. Elaborado pela autora 

 

A análise destas barreiras tem implicações tanto para a gestão empresarial quanto para a 

formulação de políticas públicas. Por exemplo, as dificuldades de articulação e pactuação das 

parcerias e arranjos adequados à adaptação sugere a necessidade de elaborar políticas capazes 

de promover ou suportar parcerias regionais em prol da adaptação. Outra indicação diz respeito 

à disponibilização de informações e dados sobre clima de forma acessível - isto é, fácil de obter 

e também fácil de entender e trabalhar. Dibella (2019) sugere, inclusive, que a reavaliação de 

modelos de negócios que passa pela redefinição do papel social da empresa envolveria 

reconfiguração de relações entre stakeholders, inovações processuais e adaptação colaborativa 

que levasse em consideração a relação simbiótica entre empresa e entorno, comunidade. 

Embora não sem desafios próprios, estas mudanças teriam potencial de endereçar algumas 

barreiras importantes tais como a falta de recursos, os descompassos temporais de gasto-retorno 

aportando, também, um olhar mais amplo, sistêmico. 

Em virtude das lacunas - falta de conhecimento, dificuldade de engajamento, capacidades 

técnicas e expertise deficitária -, os esforços de planejamento de estratégias de adaptação nas 

empresas  têm sido desafiadores. Impossível, também, ignorar a falta de recursos e dificuldade 

de financiar a adaptação 

Os riscos climáticos não se distribuem de forma igual; afetam lugares diferentes com 

intensidade e frequências distintas e é preciso reconhecer que nem toda empresa precisa 

incorporar questões climáticas em seu planejamento imediatamente.  
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Alguns setores estão mais suscetíveis pois dependem de insumos naturais ou estão sujeitos às 

intempéries do clima; algumas empresas direta ou indiretamente através de suas cadeias de 

produção, também (SUSSMAN E FREED, 2008). Daí decorre a importância de 

conscientização sobre a mudança climática, seus potenciais impactos e os riscos para a 

empresa; daí decorre, também, a necessidade de avaliar sua situação de vulnerabilidade no 

presente e no futuro próximo e distante a fim de planejar expansão, localização e outros 

processos produtivos.  

São desafios para decisões e planejamento de estratégias de adaptação. Neste sentido, surgem 

diversos guias, e arcabouços que se propõem a apoiar os esforços de planejamento e 

implementação da adaptação climática.  Um destes modelos de diagnóstico é o “Ciclo de 

elaboração de agendas empresariais em adaptação às mudanças do clima”, arcabouço e 

ferramentas de aplicação desenvolvidos colaborativamente pela plataforma Empresas pelo 

Clima (EPC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo.  O ciclo, apresentado na figura 

abaixo, envolve três etapas que a empresa deve percorrer de forma sistemática e cíclica ao criar, 

implementar e aprimorar estratégias ou planos de adaptação, processos que devem ocorrer 

continuamente (GVCES, 2014). 

 

Figura 4. Ciclo - Caminho para elaboração de agendas empresariais em adaptação 

Fonte: Plataforma Empresas pelo Clima, GVCES (2014) 

 

As atividades descritas se assemelham a indicação de arcabouços como o UKCIP que 

recomenda sete passos: realizar uma etapa preparatória  (avaliar vulnerabilidades presentes e 

futuras, e  garantir apoio); identificar o problema e os objetivos; definir critérios para tomada 

de decisão; avaliar o risco; identificar opções/alternativas de mitigação; levantar o custo das 
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alternativas de mitigação; tomada de decisão; implementar a decisão tomada; e monitorar o 

andamento e resultados.  

Dentre os motivadores da adaptação, endógenos e exógenos, o aproveitamento de 

oportunidades e a mitigação de riscos é citada frequentemente; os riscos à continuidade dos 

negócios são reais (ISLAM & MOD-NOHR, 2017; AVERCHENKOVA ET AL., 2016; 

MONZONI, 2014; PULVER E BENNEY, 2013; WEINHOFER & BUSCH, 2012; WINN ET 

AL., 2011; MOSER E EKSTROM, 2010).  

Parece lógico, portanto, que a maneira de lidar com riscos climáticos, adotada tanto por 

governos como pelo setor privado, se desenvolva a partir dos conceitos de gestão de risco, 

avaliando, respectivamente, vulnerabilidades de suas cidades e negócios e desenvolvendo 

mecanismos de mitigação (MAY & PLUMMER, 2011). Por se tratar de riscos que incluem 

eventos extremos potencialmente afetando fatores de produção e de desenvolvimento, a gestão 

do risco climático é altamente desafiadora – decisões precisam considerar diversos fatores, 

interconectados, frequentemente recursivos ou desencadeadores de novos danos ou até 

oportunidades. 

O próximo capítulo explora melhor a questão do risco, tratando inclusive da incerteza que 

circunda previsões sobre manifestações climáticas. 

3.3 Risco, vulnerabilidade, incerteza & gestão 

Sussman e Freed (2008) elencam, entre os riscos da mudança climática, as regulações que 

podem vir a surgir para controlar emissões de gases de efeito estufa ou fomentar um mercado 

de carbono. Também reconhecem o impacto de mudanças nas expectativas e comportamentos 

de acionistas e consumidores, bem como as evoluções do mercado e atitudes de concorrentes  

(SUSSMAN E FREED, 2008). Não se pode desconsiderar tampouco os riscos físicos postos 

pelos eventos climáticos que englobam mudanças nos padrões pluviais, segurança hídrica, e 

disponibilidade de recursos/ativos naturais, entre outros. Todos estes fatores constituem riscos 

mas podem representar oportunidades de inovar e sair na frente, pelo menos para alguns 

(SUSSMAN E FREED, 2008). O processo de adaptação, a transição da empresa ou de seus 

mercados em direção a novas estruturas, processos e sistemas também traz riscos - de 

implementação, adequação, competitividade, entre outros. 
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Organizações responsáveis pela criação e manutenção de padrões e orientação para a gestão de 

riscos, entendem que risco pode ser definido como o efeito ou manifestação/concretização da 

incerteza (RICE E DUNBAR, 2016). Nas ciências sociais adota-se definição ligeiramente 

diferente: risco corresponde à situação ou evento que põe em risco algo de valor humano onde 

o desfecho é incerto (AVEN E RENN, 2009). 

Alguns setores estão especialmente expostos ao risco climático comparados a outros. 

Independente disso, porém, o setor empresarial como um todo enfrenta a possibilidade de danos 

materiais, físicos; atrasos e mudanças na provisão de serviços públicos como luz/força e água; 

e a perda de acesso a infraestrutura de transporte (SUSSMAN E FREED, 2008).  É chave para 

o sucesso de qualquer adaptação, saber dimensionar corretamente o risco ao qual a empresa, 

ou o setor, esteja exposto para que consigam desenhar planos e medidas adequados 

(SUSSMAN E FREED, 2008). O dimensionamento correto passa pelo entendimento das 

operações, cadeias de valor e territórios - uma compreensão do sistema em que a empresa está 

inserida e dos outros sistemas com os quais ela se conecta e relaciona. 

3.3.1 Exposição (ao risco) e vulnerabilidade 

Em se tratando de mudança climática, fala-se muito em risco e vulnerabilidade. O risco puro é 

a junção entre a probabilidade de um evento ocorrer e suas consequências, quase sempre 

adversas  (DIONNE, 2013). Ao falar de risco climático, afirma-se que o risco se configura na 

intersecção de três fatores: a existência de ameaças (“hazards”), a exposição a elas, e a 

fragilidade diante delas, ou melhor, a vulnerabilidade. Em outras palavras, a exposição a 

ameaças não necessariamente configura risco; isto depende da existência de vulnerabilidades 

(CARDONA ET AL., 2012). A figura abaixo, que consta do relatório Assessment Report 5 do 

IPCC, retrata esta relação. 

 

Para o IPCC a vulnerabilidade se define como o grau de suscetibilidade de um sistema a efeitos 

adversos com os quais esse sistema não consegue lidar, incluindo variabilidade do clima e 

eventos extremos.  A vulnerabilidade aumenta ou diminui em função de tipo e magnitude de 

efeitos, diante da velocidade de mudanças e variações climáticas, da sensibilidade do sistema 

a alterações e de acordo com a capacidade adaptativa do sistema (JOHNSON E WEAVER, 

2009, IPCC, 2014). 
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Outra visão da vulnerabilidade se refere ao termo como a “tendência, ou predisposição, de 

elementos expostos tais como pessoas, seus meios de vida ou bens, a sofrer efeitos adversos 

quando atingidos por eventos-ameaças” (tradução própria, CARDONA ET AL, 2012, p. 69 ).  

 

 

Figura 5. O risco se configura na intersecção entre a ameaça climática e a vulnerabilidade e 

exposição de um sistema humano 

Fonte. Adaptado de IPCC, 2014 

A mitigação de riscos pode envolver escapar (evadir-se) do risco ou transferi-lo. Um exemplo 

seria ajustar planos de forma a evitar cenários de risco, ou adquirir seguros para transferir o 

risco a outra parte (RICE E DUNBAR, 2016). Essencial para lidar com os riscos é tipificar ou  

identificá-los. 

Dionne (2013) identifica cinco tipos de risco: o risco puro, de mercado (taxas de câmbio, 

variabilidade de retornos e preços), de falta de execução ou pagamento, risco operacional 

(erros, fraudes, falhas de TI) ou de liquidez. Por outro lado, Servaes, Tamayo e Tufano (2009) 

identificam três riscos com potencial de afetar a lucratividade ou valor de mercado no longo 

prazo. Falam em risco de mercado, riscos comerciais (incluindo operações e sujeitos a ação por 

parte de gestores), e riscos de eventos externos tais como desastres naturais ou mudanças 

regulatórias (SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009).  
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Na classificação de Rice e Dunbar (2016) existem apenas dois tipos de risco: risco de mercado 

(ou riscos sistêmicos que afetam todas as empresas que existem naquele mercado) e riscos que 

não são de mercado, ou seja não são sistêmicos, como por exemplo riscos sociais e políticos 

bem como o risco de desastres naturais que podem afetar apenas uma parcela das empresas que 

atua em um determinado setor  (RICE E DUNBAR, 2016). Kaplan e Mikes (2012), em seu 

artigo no Harvard Business Review, descrevem um arcabouço de análise de riscos 

empresariais. Falam de riscos contra os quais se pode prevenir. Dentre estes estão os riscos 

internos com funcionários, mal funcionamento de equipamentos e erros operacionais. Também 

comentam sobre os riscos estratégicos, aqueles ligados a decisões e direções corporativas; e 

dos riscos externos que não podem ser controlados tais como risco de desastres naturais, 

mudanças políticas ou reviravoltas econômicas.  

Abaixo, consta uma visão geral das diferentes classificações de riscos, exemplificando a 

diversidade de abordagens possíveis ao quesito risco.. 

AUTOR(ES) TIPOS DE RISCOS 

DIONNE, 2013 ● Puro 

● Risco de mercado 

● Risco de inadimplência 

● Operacional 

● Risco de liquidez 

SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009 ● Risco de mercado 

● Comercial 

● Eventos extremos 

SUSSMAN E FREED, 2008 ● Regulatórios 

● Demandas ou mudanças de 

comportamento ou preferências de 

stakeholders 

● Evolução do mercado 

● Riscos físicos 

RICE E DUNBAR, 2016 ● Riscos do mercado (sistêmicos) 

● Outros (não sistêmicos) - como os sociais, 

políticos e climáticos 

KAPLAN E MIKES, 2012 ● Internos 

● Estratégicos 

● Externos 

Quadro 6. Diversas formas de classificação de riscos 

Fonte. Elaboração própria 
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A classificação adequada dos riscos permite focar naqueles estratégicos, materiais para o 

negócio o que inclui explorar cenários de incidência e táticas ou estratégias de mitigação (RICE 

E DUNBAR, 2016; KAPLAN E MIKES, 2012). Esta análise passa pela avaliação do grau de 

vulnerabilidade da empresa a cada um. De acordo com Kaplan e Mikes (2012) a gestão ativa e 

custo-efetiva exige um pensamento sistêmico que atravesse diversos tipos de risco enfrentados. 

Nas empresas, para tomar as decisões relativas à adaptação ao risco climático, antes de mais 

nada, é preciso avaliar se questões climáticas representam risco para a empresa. E, em seguida, 

apurar o quão vulnerável e exposta a empresa está aos diferentes riscos, considerando todos os 

aspectos da operação ( SUSSMAN E FREED, 2008). A figura abaixo ilustra este olhar 

ampliado. 

A fim de gerenciar riscos, é preciso reduzir a vulnerabilidade aumentando a resiliência. Isto 

requer que a empresa conheça suas vulnerabilidades e os fatores que contribuem para aumentá-

la (TRAERUP, 2011; NASIRI, YUSOF E ALI, 2016). 

 

Figura 6.  O disco de riscos 

Fonte: Adaptado de SUSSMAN E FREED, 2008 
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Há diversos métodos para avaliar a vulnerabilidade às diferentes ameaças às quais a 

organização está exposta, incluindo ferramentas e kits como o CRiSTAL, CVCA, HEAT, e 

CEDRA descritos por Traerup (2011), o monitoramento de indicadores, ou modelagem 

computadorizadas (TRAERUP, 2011; NASIRI, YUSOF E ALI, 2016). Empresas do setor de 

seguros, especializadas na avaliação de vulnerabilidade e riscos têm desenvolvido ferramentas 

e soluções diversas tais como a Location Risk Intelligence da Munich Re, assim como outras 

organizações voltadas para sustentabilidade e clima como por exemplo a Ceres e sua 

ferramenta Ceres Aqua Gauge.  

Em se tratando de mudança climática, a vulnerabilidade está ligada a suscetibilidade, 

sensibilidade, e falta de resiliência ou de capacidade adaptativa frente a eventos, mudanças e 

descontinuidades sistêmicas  (LUERS ET AL., 200351; SCHRÖTER ET AL., 200552; 

BRKLACICH AND BOHLE, 200653; IPCC, 2001, 2007 apud CARDONA ET AL., 2012). A 

figura abaixo reflete o processo, simplificado, de levantamento de vulnerabilidades. 

 

Figura 7.  Apurando a vulnerabilidade e definindo como abordar o risco 

Fonte: Adaptado de SUSSMAN E FREED, 2008  

Brooks (2003) propõe um arcabouço conceitual que distingue entre a vulnerabilidade biofísica 

e a vulnerabilidade social. Ao fazer isto, resolve aparentes contradições entre algumas 

 
51 Luers, A.L., D.B. Lobell, L.S. Sklar, C.L. Addams, and P.A. Matson, 2003: A method for quantifying 

vulnerability, applied to the Yaqui Valley, Mexico. Global Environmental Change, 13, 255-267 
52 Schröter, D., C. Polsky, and A.G. Patt, 2005: Assessing vulnerabilities to the effects of global change: an 

eight step approach. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 10, 573-595. 
53 Brklacich, M. and H.-G. Bohle, 2006: Assessing human vulnerability to global climatic change. In: Earth 

System Science in the Anthropocene [Ehlers, E. and T. Krafft (eds.)]. Springer, Berlin, Germany, pp. 51-61. 
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definições da vulnerabilidade que ocorrem na literatura sobre mudança climática. Para Brooks 

(2003) o risco representado por quaisquer ameaças aos sistemas humanos, é função da 

severidade e probabilidade de sua ocorrência e a forma com que suas consequências serão 

absorvidas pelo sistema afetado. Considera, ainda, que o risco pode ser quantificado em termos 

de seu desfecho - fatalidades, ou valor das perdas econômicas, por exemplo (BROOKS, 2003).  

Como resiliência entendemos a capacidade de absorção e recuperação de impactos; a 

habilidade de suportar danos e se recuperar de impactos externos adversos (LINNENLUECKE, 

2011). `É preciso entender que ter resiliência presume ter acesso a ou possibilidade de recorrer 

a recursos latentes ativados conforme o surgimento de situações adversas exigir 

(LINNENLUECKE, 2011).  Indubitavelmente, a redução da vulnerabilidade e o fortalecimento 

da resiliência são atividades críticas para preparar empresas e organizações capazes de lidar 

com a mudança climática e todas as  incertezas e probabilidades que circundam o fenômeno 

(ADGER, 200054 apud WINN ET AL, 2011). 

Alguns setores e indústrias estão mais expostos a riscos climáticos que outros. Aqueles que 

dependem da regularidade das condições climáticas para assegurar insumos ou produção, assim 

como aquelas cuja vulnerabilidade está na dependência de infraestrutura sujeita a interrupções 

ou disrupções. A localização das operações e instalações dos negócios também afeta o grau de 

exposição. Empresas e organizações estão sujeitas ao risco de efeitos, ou impactos, físicos, 

diretos e indiretos ao longo das cadeias de valor  (WEINHOFER & BUSCH, 2012). 

Linnenluecke (2012) afirma que as mais vulneráveis são aquelas com bens de capital fixos e 

duradouros expostos aos elementos. Dentre estas, elenca as empresas dos setores de energia, 

água e transportes, além do turismo, agricultura, pesca e florestas que, por sua vez, dependem 

todos de insumos ou localidades sensíveis e suscetíveis ao clima e suas intempéries. A extensa 

lista inclui, ainda, setores de seguros, finanças e gestão de infraestrutura, bem como governos 

locais e regionais (Mendelsohn, 200055; Wilbanks et al., 200756  apud LINNENLUECKE, 

2012). Para estes setores, processos contínuos que envolvem identificar, entender, avaliar, 

monitorar e agir com relação a situações novas, promovendo intervenções para controlar e 

 
54 Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related?. Progress in human geography, 

24(3), 347-364. 
55 Mendelsohn, R. (2000). Efficient adaptation to climate change. Climatic Change, 45(3), 583-600. 
56 Wilbanks, T. J., Lankao, P. R., Bao, M., Berkhout, F. G. H., Cairncross, S., Ceron, J. P., ... & Zapata-Marti, 

R. (2007). Industry, settlement and society. In Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, 

Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (pp. 357-390). Cambridge University Press. 
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contornar impactos podem não ser suficientes. Por serem rotineiros e contínuos, podem não 

refletir um entendimento sistêmico, resultando, portanto, em pequenos ajustes que resolvem 

questões pontuais mas, no médio e longo prazo, não endereçam a mudança de contexto e as 

ameaças de descontinuidades apresentadas pela mudança climática. Estes ajustes, não 

representam adaptações, e, sim, uma continuidade do business-as-usual (LINNENLUECKE, 

2011). 

3.3.2 A incerteza 

Para avaliar a vulnerabilidade de uma organização ou empresa é preciso lidar com a incerteza 

(JOHNSON E WEAVER, 2009). A incerteza é um conceito menos preciso do que o risco já 

que a probabilidade de ocorrência de um evento incerto é quase sempre desconhecida assim 

como suas consequências (DIONNE, 2013). Diferentes campos de estudo e conhecimento tratam 

da incerteza, cada qual com seu olhar. Nos campos da estatística e probabilidade, o conceito se 

refere à falta de certeza sobre a veracidade (verdadeiro ou falso) de algo tanto no passado, 

presente ou  futuro; na economia,  refere-se à falta de conhecimento sobre a totalidade dos 

desfechos possíveis o que impossibilita calcular o risco; nas ciências naturais trata-se da 

variabilidade natural, do padrão de desvios, e, especificamente com relação a ciência climática, 

Johnson e Weaver (2009) explicam que trata-se de uma expressão do grau de desconhecimento 

sobre algum valor. Desconhecimento, este, que tem sua origem na falta de informação ou 

consenso sobre o que se conhece ou, até mesmo, sobre o pode vir a ser sabido sobre a ciência 

climática (JOHNSON E WEAVER, 2009). Weinhofer e Busch (2012) afirmam que a incerteza, 

no contexto das organizações, é a imprevisibilidade de variáveis ambientais ou organizacionais 

que impactam o desempenho corporativo (WEINHOFER E BUSCH, 2012). 

A incerteza permeia estudos sobre mudança climática, podendo se aplicar à modelagem de 

fenômenos climáticos, à precisão de informações e previsões sobre eventos, sua incidência, 

intensidade, localidade e grau de variabilidade, além de suas consequências, repercussão e 

reações humanas. Cada um destes elementos está dotado de seu próprio grau de incerteza.  

Assim como classificaram os tipos de risco, Rice e Dunbar (2016) identificam dois tipos de 

incerteza: a incerteza epistêmica relacionada à falta de conhecimento e a incerteza aleatória 

que está ligada à dúvidas quanto à previsibilidade frente à aleatoriedade  (RAO ET AL., 2007; 

APOSTOLAKIS, 1990 apud RICE E DUNBAR, 2016). 
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Weinhofer e Busch (2012) descrevem três aspectos do contexto da incerteza que aflige o 

mundo da mudança climática: a ameaça posta à sociedade no momento corrente com as 

condições climáticas atuais; os caminhos de desenvolvimento traçados hoje e as consequências 

que representam para populações e bens materiais; e os riscos adicionais ainda desconhecidos 

com seu potencial devastador  (WEINHOFER & BUSCH, 2012). Por sua vez, Winn et al. 

(2011), citam Milliken (1987)57 para elencar outros três elementos da incerteza relacionada ao 

meio ambiente. São eles a incerteza sobre os estados futuros do sistema climático (complicado 

pela falta de conhecimento geral e sobre as interações e interconexões em diversos níveis dos 

sistemas climático, ecológico e social; inseguranças sobre os tipos de impactos climáticos que 

podem ocorrer; e dúvida quanto às respostas e reações possíveis e suas consequências 

(Milliken, 198758, p. 137 apud WINN ET AL., 2011).   

O quadro abaixo resume características da incerteza climática. 

AUTOR(ES) CONSIDERAÇÕES ACERCA DA INCERTEZA 

RICE E DUNBAR, 2016 ● Incerteza epistêmica (diz respeito à falta de 

conhecimento) e pode ser reduzida;  e 

● Incerteza ligada à aleatoriedade e à impossibilidade de 

calcular a probabilidade de um desfecho  

WEINHOFER E BUSCH, 2012 ● Incerteza sobre a ameaça atual, nas condições atuais 

● Direções de caminhos traçados hoje e suas consequências 

para a sociedade 

● Riscos desconhecidos e seu potencial impacto 

WINN ET AL., 2011 ● Incerteza sobre estados futuros do sistema climático 

● Incerteza sobre tipos e magnitude de impactos que podem 

ocorrer 

● Medidas reativas possíveis, sua efetividade e 

consequências 

Quadro 7. Características da incerteza  

Fonte. Elaboração própria 

 

Nas empresas, essas incertezas permeiam as operações se apresentando como grandes desafios 

de gestão (WEINHOFER & BUSCH, 2012; BJERGA E AVEN, 2015). Isto se complica pelo 

fato de, em casos de profunda incerteza, faltarem modelos preditivos adequados (BJERGA E 

AVEN, 2015). Nem por isto, porém, os gestores podem deixar de lado a apuração de 

 
57  Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and 

response uncertainty. Academy of Management review, 12(1), 133-143. 
58 Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response 

uncertainty. Academy of Management review, 12(1), 133-143. 
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vulnerabilidades. Johnson e Weaver (2009) pontuam que à medida que a ciência avança, 

também cresce o entendimento sobre sistemas climáticos e, consequentemente, se reduz a 

incerteza. Para os gestores, reconhecer a existência de incertezas e saber endereçar e se 

comunicar sobre ela será fundamental para desenvolver estratégias capazes de mitigar os riscos 

enfrentados, adaptando processos e estruturas (JOHNSON E WEAVER, 2009).  

Em geral, estudos sobre mudança climática têm recomendado a adoção de conhecimentos do 

campo da gestão de riscos para a gestão de empresas, e à adaptação frente aos riscos climáticos 

(WINN ET AL., 2011; BROOKS, 2003; JONES, 200159; JONES ET AL., 200760 apud WINN 

ET AL., 2011).  

Antle (2010) conclui que, diante de níveis tão altos de incerteza sobre as condições políticas, 

econômicas e ambientais do futuro, seria preferível desenhar ou escolher sistemas capazes de 

resistir e performar bem na presença da maior gama de condições prováveis. Do ponto de vista 

da tomada de decisão, isto constitui a essência da gestão de risco (ANTLE, 2010). 

Para Rice e Dunbar (2016), gestores devem desviar o foco da gestão do risco e partir para a 

gestão da incerteza (Atkinson et al, 200661; Ward and Chapman, 200362; Pich et al, 200263 apud 

RICE E DUNBAR, 2016). Dionne (2013) parece corroborar isto ao recomendar uma 

abordagem de precaução, onde a falta de certeza científica não justifica a omissão, em 

contraponto à abordagem meramente preventiva (onde há uma obrigação de evitar ou prevenir-

se contra ameaças certas, nos esforços de proteção frente à incerteza (DIONNE, 2013). Bjerga 

e Aven (2015), concluem, ainda, que nestas situações de extrema incerteza a estratégia de 

gestão de riscos mais adequada seria a gestão adaptativa de riscos (BJERGA E AVEN, 2015). 

 
59 Jones, Roger. (2001). An Environmental Risk Assessment/Management Framework for Climate Change 

Impact Assessments. Natural Hazards. 23. 197-230. 10.1023/A:1011148019213.  
60 Jones, Roger & Dettmann, Paul & Park, Geoff & Rogers, Maureen & White, Terry. (2007). The relationship 

between adaptation and mitigation in managing climate change risks: A regional response from North Central 

Victoria, Australia. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 12. 685-712. 10.1007/s11027-007-

9094-5.  
61 Atkinson, R., Crawford, L., and Ward, S. 2006. Fundamental uncertainties in projects and the scope of project 

management, International Journal of Project Management, 24(8): 687–698. 
62 Ward, S. and Chapman, C. 2003. Transforming project risk management into project uncertainty 

management, International Journal of Project Management, 21(2): 97-105. 
63 Pich, M. T., Loch, C. H. and Meyer, A. De. 2002. On uncertainty, ambiguity, and complexity in project 

management, Management Science, 48(8): 1008-1023. 
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3.3.3 Gestão de riscos 

A gestão de riscos, como função corporativa, é relativamente recente. Surgiu formalmente nos 

anos 50 tendo evoluído ao longo dos anos 60 na forma de atividades de planejamento 

contingencial e adoção de medidas de prevenção de risco, autoproteção e aquisição de seguros 

(DICKINSON, 2001; DIONNE, 2013). Nos anos 70 se consolidou como uma forma de gestão 

de risco financeiro (DIONNE, 2013). A gestão de riscos, atualmente, está menos restrita à 

aquisição de seguros, e agora envolve atividades de mitigação de risco que são aplicadas para 

reduzir as consequências de catástrofes naturais (DIONNE, 2013). A prevenção contra 

acidentes e as precauções tomadas para defesa contra eventos obscuros, com probabilidade de 

incidência desconhecida e consequências ignoradas são formas de autoproteção e compõem os 

esforços de gestão de riscos das empresas (DIONNE, 2013). 

 

A gestão corporativa de risco inclui o conjunto de atividades financeiras e operacionais que 

maximizam o valor da empresa ao reduzirem os custos associados à volatilidade do fluxo de 

caixa (STULZ, 1996). Para Servaes, Tamayo e Tufano (2009), a função envolve métodos e 

procedimentos utilizados por gestores para identificar tipos e níveis de exposição a risco, 

facilitando a decisão sobre quais riscos absorver, enfrentar, e quais transferir (SERVAES, 

TAMAYO E TUFANO, 2009).  Especificamente com relação a clima, a gestão corporativa do 

risco climático constitui-se por medidas tomadas pelas organizações para endereçar os 

potenciais impactos adversos impostos às atividades a partir dos efeitos físicos resultantes da 

mudança climática (WEINHOFER & BUSCH, 2012). 

 

Estudiosos do risco identificam entre os objetivos da gestão de risco prover proteção contra 

desfechos negativos e a redução do risco de movimentos negativos (ou adversos), no mundo 

financeiro (STULZ, 1996).   Estudos também citam como objetivo a criação de uma estrutura 

que permite administrar risco e incerteza; através de uma abordagem integrada, avaliar, 

controlar e monitorar riscos aos quais a empresa está exposta, e suas dependências (DIONNE, 

2013). Além disso, ao longo dos anos, estudos teóricos têm reforçado os benefícios da gestão 

de riscos, muito embora estudos constatam, também, a grande variação no grau de adoção da 

prática por parte das empresas (SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009, SAKHEL, 2017).  

 

A atividade da gestão de riscos envolve desenvolver e implementar um plano para reduzir 

impactos dos riscos caso venham a se concretizar (RICE E DUNBAR, 2016). Se preocupa em 
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identificar riscos através de sistemas de alerta prévio, a análise dos riscos usando modelos 

matemáticos, conhecimento sobre relações causais e a percepção sobre a iminência e a 

aceitabilidade do risco. A gestão traz estratégias práticas e processos para evitar, mitigar ou 

transferir o risco (DANIELL, 200464; HAY, 200265; SMITH, 199266; MEFFERT AND 

KIRCHGEORG, 199867; MUNICH RE, 200968 apud WINN ET AL., 2011). Segundo estudos,  

pode ocorrer através da contratação de seguros e uso de seguros baseados em índices, gestão 

de  risco financeiro e uso de derivativos (ISAKSON, 2015), seguros, pela transferência do risco 

a fornecedores a clientes, incorporados em acordos negociados ou no próprio preço do produto 

da empresa (SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009, ISAKSON, 2015; IFC, 2017; 

CHAPELLE, 2019). 

 

Os diversos padrões orientadores da gestão de risco incluem o PMI e o ISO cujas explicações 

normalmente descrevem fases similares de identificar e organizar/agrupar os riscos de acordo 

com a taxonomia mais apropriada, seguido pela fase de análise que inclui explorar potenciais 

consequências e probabilidade de ocorrência, chegando ao planejamento e execução de 

resposta ao risco. A isto tudo, se segue o monitoramento e os controles. (SMIT ET AL., 2000; 

BERKHOUT ET AL., 2006; WEINHOFER & BUSCH, 2012; RICE E DUNBAR, 2016). 

 

Na gestão de riscos, as abordagens com três fases são comumente sugeridas pelos estudiosos 

(SMIT ET AL., 2000; BERKHOUT ET AL., 2006; WEINHOFER & BUSCH, 2012; RICE E 

DUNBAR, 2016).  Sussman e Freed (2008), sugerem uma fase, anterior à fase de identificação. 

Sugerem a adoção de um processo de triagem, retratado na figura que segue, para apoiar a 

decisão sobre a necessidade de realizar uma avaliação de riscos; nesta fase a empresa avalia se 

o negócio está em risco e que riscos emergem como materiais, previamente a uma avaliação 

completa, mais cara e tecnicamente demandante  (SUSSMAN E FREED, 2008).  

 

Chapelle (2019) descreve a adoção de uma abordagem que avalia agrupamentos (clusters) de 

riscos, as chamados redes (ou networks) de riscos onde se adota uma visão holística para avaliar 

 
64 Daniell, M. H. (2004). World of risk: a new approach to global strategy and leadership. World Scientific. 
65 Hay J. 2002. Integrating disaster risk management and adaptation to climate variability and change: needs 

benefits and approaches from a South Pacific perspective. Paper presented at the UNDP Expert Group Meeting, 

Havana. 
66 Smith K. 1992. Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. Routledge: New York. 
67 Meffert H, Kirchgeorg M. 1998. Marktorientiertes Umweltmanagement: Konzeption – Strategie – 

Implementierumg mit Praxisfaellen (3rd edn). Schäffer-Poeschel: Stuttgart. 
68 Munich Re. 2009. Topics Geo Natural Catastrophes 2008. Munich Re: Munich. 
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e lidar com riscos que estejam conectados entre si onde o ideal é entender qual risco constitui 

o gatilho que desencadeia os outros. Por sua vez, Traerup (2011) afirma que a triagem de riscos 

e também das vulnerabilidades, contribui para a integração da adaptação ao risco climático, e  

é pré-requisito para a identificação e concepção de medidas de adaptação. 

 

 

 
Figura 8. Árvore de decisão para triagem de riscos climáticos e tomada de decisão sobre a 

necessidade de realizar uma avaliação de risco completa, processo complexo e custoso  

Fonte: SUSSMAN E FREED, 2008  

 

Afinal, faz sentido gerenciar riscos apenas quando os benefícios disso são maiores que os 

custos desta gestão; custos, esses, que podem dar origem a gastos maiores com produção, 

perdas operacionais ou despesas com comunicação, por exemplo (SERVAES, TAMAYO E 

TUFANO, 2009).  

 

O quadro que segue resume as classificações de abordagens e fases desenvolvidas no contexto 

da gestão climática (do risco climático) identificadas na literatura. 

 

Etapa da gestão de riscos 

corporativa 

Atividades realizadas no contexto climático 

Triagem (pre-screening) 
● Levantamento sobre os riscos climáticos aos quais a empresa está 

expostos 

● Entendimento das vulnerabilidades da empresa e de sua cadeia e 

dos fatores que aumentam ou diminuem estas vulnerabilidades 



85 
 

Identificação de riscos 
● Coleta de informação sobre impactos da mudança climática  

● Aplicação/avaliação  da informação de acordo com os contextos 

da empresa 

Avaliação de risco ● Apuração da probabilidade da ocorrência da mudança climática  

● Aferição da probabilidade de que o impacto afete o negócio  

Resposta ao risco ● Redução do risco climático 

● Medidas para evitar a exposição ou ocorrência do risco climático 

● Transferência ou redistribuição do risco (seguros|) 

Quadro 8. Fases de gestão de risco corporativo 

Elaboração própria  

 

As decisões  e posturas adotadas frente ao risco, inclusive a partir dos resultados de avaliações 

de vulnerabilidades e exposição a riscos, acima, dependem, entre outras coisas, do perfil de 

seus gestores.  O pensamento, ou estilo de gestão, voltado para a resiliência é fruto de um olhar 

integrado para a sustentabilidade que visa a continuidade das operações e do negócios em meio 

a mudanças de todos os tipos, ao longo do tempo e do espaço  (FOLKE, 2016, p.29).  Ainda 

que os estudos descrevem razões objetivas como a redução de riscos financeiros ou a 

eliminação de assimetrias de informação como motivadores, diversos acadêmicos identificam 

posturas pessoais de aversão a risco entre outros traços que levam a implantação de estruturas 

de mitigação de risco e à escolha das atividades a desenvolver (DIONNE, 2013; BODNAR ET 

AL 2019).  

 

Na maior parte das empresas, a mudança climática e os riscos físicos ocasionados por ela, não 

parecem estar entre as principais questões que impulsionam decisões estratégicas e de gestão 

de riscos. Em seu estudo, Servaes, Tamayo e Tufano (2009), identificaram, a partir de uma 

pesquisa de 2005 junto a CFOs, que os riscos comerciais, isto é, falhas estratégicas ou de 

projetos e iniciativas, bem como risco concorrencial e financeiros (atrelados a taxas de câmbio) 

figuravam como maiores atentadores contra o desempenho das empresas. É certo que, passado 

algum tempo, eventos como os furacões Katrina em 2005, que custou em torno de US$130 

milhões aos Estados Unidos, o furacão Rita (de 2005) e o Ike (de 2008), entre outros 

aproximadamente 400 eventos extremos na década de 2001-2010 que abateram em torno de 

um milhão de pessoas, mudaram o pensamento corporativo em torno do risco climático, 

segundo dados da WMO69.  

 
69 World Meteorological Organization. Dados do Clima. Pagina de inicio. [s.d.] Disponivel em 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=7802. Acesso em 29 jun.2021 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=7802
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Por sua vez, Winn et al. (2011), observaram que as atividades de gestão de risco climático, 

empreendidas por empresas, têm se centrado em questões como o compliance com regulação 

ambiental, a mitigação de emissões poluentes, e a exposição devido à responsabilidade por 

acidentes industriais. Isto ocorre, segundo eles, apesar da diferença entre riscos comuns e os 

impactos potenciais e características do risco climático que exigem ações para endereçar 

impactos de longo-prazo, disruptivos, além dos esforços para lidar com consequências 

imediatas (WINN ET AL., 2011).  Apesar da passagem do tempo desde a realização da 

pesquisa que examinaram (o survey foi aplicado em 2005), Servaes, Tamayo e Tufano (2009) 

sustentam que algumas conclusões saídas da pesquisa de 2005 mantém sua pertinência. 

Afirmam que embora as empresas utilizem cenários em seus processos de mapeamento de 

riscos, menos da metade inclui o processo de análise de risco em seu planejamento estratégico 

(ABREU, 2017; SAKHEL, 2017; WOETZEL ET AL., 2020). Ressaltam também a observação 

dos CFO’s respondentes da pesquisa sobre a necessidade de implantar e fomentar a 

conscientização sobre riscos nas culturas organizacionais e suas críticas quanto à inexistência 

de ferramentas e métricas capazes de avaliar o desempenho de medidas e estratégias de 

mitigação de riscos (SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009; ABREU ET AL, 2017). 

 

De fato, estudos posteriores abordam a falta de mensuração e métricas para apurar  atividades 

de adaptação e resultados (SURMINSKI, 2013; ENFIELD, 2020). Em seu estudo sobre 

estratégias adaptativas, Goldstein et al. (2019) falam da preocupação crescente com a 

divulgação, por parte das empresas, de informações corretas, precisas sobre riscos climáticos 

enfrentados. Esta questão está endereçada em maior detalhe na seção 3.3.5.  

Emergem, portanto, alguns questionamentos sobre abordagens tradicionais à gestão de riscos. 

Rice e Dunbar (2016) explicam que abordagens tradicionais adotam visões centradas na 

probabilidade de ocorrência do evento ou condição; e, além disso, partem da ideia de que é 

possível conhecer e caracterizar todos os  riscos, conceito fundamental que consideram falho 

já que alguns riscos são imprevisíveis (RICE E DUNBAR, 2016). A figura, que segue, retrata 

uma típica matriz de riscos deste tipo. De fato, Winn et al. (2011), afirmam, que a falta de 

dados e experiência históricos sobre as novidades que surgem com a mudança climática e seus 

eventos extremos, torna quase impossível o cálculo da probabilidade de ocorrerem.  

Aven e Renn (2009) sugerem que a probabilidade de incidência é incerta e que a concretização 

de riscos depende da interação entre fatores externos que afetam o risco e as decisões de 

gestores (AVEN E RENN, 2009; RICE E DUNBAR, 2016). 
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Matriz de risco-probabilidade-impacto 

Probabi- 

lidade 

 

 

 

 

 

 

Muito Alta Baixo risco Médio risco Alto risco Alto risco Alto risco 

Alta Baixo risco Médio risco Médio risco Alto risco Alto risco 

Moderada Baixo risco Baixo risco Médio risco Médio risco Alto risco 

Baixa Baixo risco Baixo risco Baixo risco Médio risco Médio risco 

Muito baixa Baixo risco Baixo risco Baixo risco Baixo risco Baixo risco 

    Muito baixo Baixo risco Moderado Alto risco Muito alto 

    Impacto 

Quadro 9. Típica matriz de risco-probabilidade-impacto  

Fonte: Adaptado de RICE E DUNBAR, 2016    
 

A incerteza permeia os problemas complexos como a mudança climática -  está nas decisões e 

priorizações feitas considerando importâncias relativas de fatores. Estes processos são 

realizados em meio a dúvidas quanto à qualidade de dados históricos e preditivos, e na falta de 

conhecimento sobre a mudança climática, entre outras coisas (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020). 

A gestão de riscos é um processo multifacetado que  envolve diversos grupos de interessados 

e exige coordenação (ABREU ET AL., 2017) e, que se faça escolhas estratégicas, cada qual 

com suas perdas e ganhos (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020). Além disso, as decisões que 

compõem a gestão de riscos precisam  ser sustentáveis - no longo prazo, em termos 

econômicos, sociais e institucionais (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020). 

Os novos desafios têm dado espaço a práticas e ideias para aprimorar a gestão de riscos. Uma 

abordagem que ganhou força nos anos 90 é o enterprise risk management (ERM). É o processo, 

adotado por uma empresa como um todo, seus diretores, conselheiros, gestores e funcionários 

que trabalham para mitigar riscos complexos dentro de parâmetros de aceitação de risco da 

empresa visando garantir sua performance, o alcance dos objetivos da empresa (COSO, 2004; 

HAYWOOD ET AL., 2017). A integração e participação ampla contribui para a 

competitividade e assegura uma cultura organizacional onde há um sentimento de 

responsabilidade pelos riscos, um contexto onde todos estão conscientes do significado de 

eventos específicos para seus processos, uma visão em grande parte voltada para dentro 

(NOCCO E STULZ, 2006). Porém, ainda que esta abordagem consiga inserir a questão do 

risco ao longo das operações de uma empresa, críticos levantam seu foco no objetivo 
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corporativo, isoladamente de seu entorno, como uma fraqueza (HAYWOOD ET AL., 2017). 

Mais e mais, urge uma abordagem sistêmica, voltada a lidar com sistemas complexos e 

dinâmicos (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020; HAYWOOD ET AL., 2017; DAWSON ET AL., 

2010, WALKER ET AL., 2002) onde qualquer mudança em um de múltiplos caminhos 

representativos pode provocar oscilações, recorrência, ou cascata de efeitos em outra variável 

de outro domínio ou caminho (FOLKE, 2016, p. 12).  

Métodos que abrem espaço para aprendizado, experimentação e implantação de diversas 

estratégias paralelas são considerados boas opções para lidar com riscos plenos de incerteza. 

Representam um ajuste no olhar que deixa de privilegiar as probabilidades de ocorrência e 

passam a considerar o conhecimento que, efetivamente, se tem nas mãos  (RICE E DUNBAR, 

2016). 

3.3.4 Gestão adaptativa de riscos  

De fato, estudos apontam para mudanças na gestão de riscos que com mais e mais frequência 

apresentam uma mescla de características: adaptabilidade, colaboração, e gestão de riscos, 

podendo ser chamadas de “adaptive collaborative risk management”, ou, em português, gestão 

de riscos adaptativa e colaborativa (MAY & PLUMMER, 2011).  

O cenário em que a adaptação ocorre põe à prova arranjos institucionais e conhecimentos 

prévios; requer um estilo novo de gestão – dinâmico, não-linear, contínuo e muitas vezes auto-

governado (MAY & PLUMMER, 2011; FOLKE, 2016). Esforços de gestão caracterizados por 

abordagem colaborativa e adaptativa somados à governança da biosfera, aportam resiliência e 

podem facilitar tomadas de decisão que ocorrem em meio a altos níveis de incerteza, mas 

oferecem oportunidade de aprendizado contínuo (FOLKE, 2016, p.5). Levanta questões de 

governança tais como os interesses políticos, distribuições de poder, e a dificuldade de aplicar 

abordagens de planejamento colaborativo em contextos diversos (WELLSTEAD ET AL., 

2013). O esforço de avaliar e monitorar riscos climáticos se ajusta envolvendo (i) abordagens 

participativas; (i) co-criação de conhecimento; (iii) aprendizado constante  que se 

retroalimenta; bem como (iv) redes de governança adaptáveis (MAY & PLUMMER, 2011).  

A gestão adaptativa é um processo estruturado e iterativo aplicado em situações onde incertezas 

sistêmicas impedem a identificação, incontroversa, da ação ideal para solucionar os problemas 

(JOHNSON E WEAVER, 2009) e, é composta dos seguintes elementos: a definição de 

objetivos gerenciais, construção de um modelo do sistema em questão, desenvolvimento de 
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uma lista contendo opções e soluções disponíveis aos gestores, observação, monitoramento e 

avaliação dos desfechos; aprendizado a partir das observações; e incorporação dos 

aprendizados ao modelo do sistema (BJERGA E AVEN, 2015; RICE E DUNBAR, 2016). Para 

Bjerga e Aven (2015), a gestão adaptativa é um processo iterativo e estruturado utilizado 

quando tomadores de gestão enfrentam situações caracterizadas pela incerteza. Este tipo de 

gestão confere flexibilidade e agilidade na tomada de decisões e viabiliza a incorporação de 

novidades científicas ou mudanças no ambiente regulatório, político ou econômico.  

Especificamente em relação a mudança climática, a gestão adaptativa pela sua natureza 

iterativa e de aprendizagem, promove o monitoramento contínuo de medidas implementadas 

visando avaliar sua efetividade ocasionando uma melhora no entendimento sobre os fenômenos 

(JOHNSON E WEAVER, 2009). Johnson e Weaver (2009) contrastam este processo, que 

chamam de aprender fazendo (“learning while doing”), com o de tentativa e erro (“trial by 

error”). 

Por sua vez, a gestão adaptativa de riscos é uma extensão da gestão adaptativa. Inclui as etapas 

de experimentação e aprendizado como elementos importantes no processo. Bjerga and Aven 

(2015) consideram a gestão adaptativa de riscos como uma abordagem efetiva para lidar com 

situações que envolvem incerteza e baixo conhecimento e recomendam o ajuste na abordagem, 

desde uma visão centrada em probabilidades para outra que leve em consideração 

características novas do risco (BJERGA E AVEN, 2015; RICE E DUNBAR, 2016). A figura 

na próxima página representa o processo, iterativo, de gestão adaptativa de riscos. 

Este tipo de gestão, adaptativa, representa um aprimoramento comparado a abordagens 

tradicionais. O esforço em conhecer mais sobre cada risco, a cada iteração, se adequa às 

incertezas que circundam consequências do risco climático permitindo coleta rápida de novas 

informações, respostas mais ágeis a riscos desconhecidos, imprevisíveis e emergentes (RICE 

E DUNBAR, 2016). 

Em conclusão, os efeitos e impactos da mudança climática são percebidos por uma gama de 

empresas e setores, porém, embora comecem a ser reconhecidos, ainda não parecem receber o 

peso prioritário nos esforços de planejamento estratégico que merecem (WINN ET AL, 2011). 

Sendo assim, aquelas empresas acostumadas a operar em estado de atenção, cientes do sistema 

complexo em que existem e dos riscos climáticos aos quais estão expostos (e aos quais estão 

se adaptando) podem dar origem a alguns modelos a emular (GASBARRO E PINKSE, 2016). 
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Figura 9. Visão geral do processo de gestão adaptativa de riscos 

Fonte.  Adaptado de RICE E DUNBAR, 2016 

3.3.5 O TCFD e o desafio de mensurar e reportar riscos climáticos 

Segundo Micale et al. (2018), um elemento primordial para desenvolver estratégia de mitigação 

de risco efetiva e bem-sucedida é a informação. Portanto, a medição precisa/correta e a 
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divulgação de informações sobre riscos climáticos pelas organizações são essenciais, 

requerendo, ainda,  atualizações regulares (MICALE ET AL., 2018). 

 

Do ponto de vista de planejamento de ações e políticas mais amplas e coordenadas, a 

divulgação tempestiva, precisa e completa de informação sobre o risco climático contribui para 

o planejamento de ações e avaliação de medidas de adaptação e mitigação. Também facilita a 

possibilidade de direcionamento eficaz de recursos (MICALE ET AL., 2018).  Como 

mencionado anteriormente, o financiamento da adaptação é um desafio importante.  

 

Micale et al. (2018) constatam que não há padrão para relatos sobre financiamento de medidas 

climáticas, embora países desenvolvidos e em desenvolvimento têm feito isto através de 

comunicados nacionais, relatórios bianuais de atualização (os BURs do inglês, Biennial Update 

Reports), e contribuições nacionais determinadas (NDCs, do inglês Nationally Determined 

Contributions).  Por sua vez, Goldstein et al. (2019) reconhecem a dificuldade em estimar 

custos, tanto de medidas adaptativas quanto de riscos, experimentados ou evitados. Estudos 

frisam, ainda, o desalinhamento de incentivos enfrentados por gestores ao reportarem 

exposição a risco climático para mercados, e principalmente para investidores (GOLDSTEIN 

ET AL., 2019, MICALE ET AL., 2018). Entretanto, em 2015, preocupados com o 

descompasso entre a tomada de decisões financeiras e o impacto de longo prazo da mudança 

climática, o Financial Stability Board (FSB), uma organização global que monitora o sistema 

financeiro global, emitindo recomendações visando a sustentabilidade da economia mundial, 

convocou seu Task Force for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD). O TCFD ficou 

responsável pela formulação de um arcabouço (lançado em 2017) que orienta empresas sobre 

maneiras de reportar riscos climáticos e suas implicações financeiras (GOLDSTEIN ET AL., 

2019).  

 

O TCFD, cuja perspectiva tem como objetivo munir o setor financeiro de informações 

fidedignas sobre o risco climático e sua gestão corporativa, adota um olhar tanto para os riscos 

de transição (para um novo modelo econômico, de baixo carbono) quanto para os riscos físicos 

em decorrência da mudança do clima e seus eventos extremos (GOLDSTEIN ET AL., 2019). 

Segundo o relatório 2020 TCFD Status Report,  do próprio TCFD, seus arcabouços visam 

apoiar empresas na integração do risco climático em seus sistemas de gestão de riscos e na 

divulgação de seus processos e resultados. Até final de 2019, contava com a participação de 

aproximadamente 1500 empresas do mundo todo, incluindo empresas dos setores de bancos 
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(286 empresas), seguros (138 empresas), energia (274 empresas), materiais e construção (414 

empresas incluindo dos segmentos químico, de mineração, construção, e imobiliário), agrícola, 

de alimentos e florestas (147 empresas), tecnologia (113 empresas), e bens de consumo (186 

empresas).  

 

O TCFD parece estar em trajetória ascendente (O´DWYER E UNERMAN, 2020), com 

crescimento do número de membros de 85% nos quinze meses que se seguiram a seu 

lançamento, conforme informado em seu  relatório 2020 TCFD Status Report.  Porém, a adesão 

ao TCFD representa um desafio, pois o método proposto no arcabouço se baseia no uso  de 

cenários para modelagem dos riscos. Poucas empresas têm familiaridade com isto que acaba 

adicionando complexidade à questão que já é  complicada  (O´DWYER E UNERMAN, 2020). 

 

Porém, assim como a gestão de riscos, a participação no TCFD tem se mostrado um processo 

de melhoria contínua em sua gestão de riscos e oportunidades  (O´DWYER E UNERMAN, 

2020). 

3.3.6 Considerações sobre a relação entre os conceitos ligados a risco e a atuação empresarial 

na adaptação 
 

A relação das empresas com o risco tem muitos aspectos - um dos mais importantes sendo sua 

percepção sobre risco e vulnerabilidade. Não está isenta do fator humano (BODNAR ET AL., 

2019). Cardona et al. (2012) afirmam que crenças, valores e regras influenciam a percepção de 

risco e a consciência acerca da própria situação de risco, além de impactar escolhas de soluções.   

 

Estratégias efetivas de gestão do risco devem resultar do entendimento correto das dimensões 

e do dinamismo da vulnerabilidade e da exposição às ameaças. A adaptação tem exigido 

adaptabilidade de gestores, um olhar sistêmico e colaborativo, além de visão de longo prazo.  

Servaes, Tamayo e Tufano (2009) apontaram fatores como a incorporação do olhar da gestão 

de riscos aos processos de planejamento estratégico, a definição de objetivos específicos para 

a gestão de riscos com adoção de benchmarks e avaliação de desempenho, e a promoção de 

uma cultura organizacional que dissemine a gestão de riscos para melhorar as estruturas 

organizacionais. 

 

A falta de comunicação e acesso à informação aumenta a vulnerabilidade, além de impactar na 

capacidade e motivação de agir (CARDONA ET AL., 2012). Ainda segundo Cardona et al. 
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(2012), endereçar questões como complexidade e incerteza explicitamente contribui para o 

êxito de práticas e políticas de adaptação. Não se pode, tampouco, ignorar a importância dos 

processos da aprendizagem e trocas de informação para aprimorar a gestão de riscos e a 

efetividade de estratégias adaptativas (MAY E PLUMMER, 2011, LAVELL ET AL., 2012). 

De fato, estudos do campo da sustentabilidade tem promovido conceitos como a co-produção 

interativa de conhecimentos transdisciplinares (KATES ET AL., 200170, JASANOFF, 200471; 

POHL ET AL., 201072, PELLING ET AL., 200873; PAHL-WOSTL, 200974 apud LAVELL 

ET AL., 2012). 

 

A gestão sustentável do risco visa a minimização dos danos realizados por ameaças e o 

fortalecimento da resiliência, tanto de pessoas como instalações físicas e organizações perante 

as ameaças (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020).  Por sua vez, a gestão efetiva de riscos envolve a 

implementação de uma gama de ações visando reduzir e distribuir ou transferir riscos - uma 

abordagem sistêmica e dinâmica, iterativa (LAVELL ET AL., 2012). São elementos 

fundamentais para garantir as operações das empresas frente ao risco climático, possibilitando 

a implementação de estratégias de adaptação bem-sucedidas. 

 

3.4 Amarrando os temas, características e lacunas identificados na literatura 

Ao pesquisar estudos sobre a adaptação no primeiro bloco deste referencial teórico, buscou-se 

um entendimento sobre a percepção da academia acerca da necessidade de adaptação. Foram 

identificadas diversas formas de definir a adaptação, levantando  características e tipificações, 

bem como possíveis abordagens, barreiras identificadas em pesquisas e aspectos emergentes. 

Esforços de adaptação implementados atualmente são reativos em muitos casos e também, 

preventivos com implementação de medidas em antecipação a potenciais impactos climáticos,  

com desenvolvimento de um misto de medidas soft e hard,  de forma planificada.  Em alguns 

casos, após vivenciar algum evento ou prejuízo devido a mudanças climáticas, empresas têm 

 
70 Kates, R. W., Clark, W. C., Corell, R., Hall, J. M., Jaeger, C. C., Lowe, I., ... & Svedin, U. (2001). 

Sustainability science. Science, 292(5517), 641-642. 
71 Jasanoff, S. (Ed.). (2004). States of knowledge: the co-production of science and the social order. Routledge. 
72 Pohl, C., Rist, S., Zimmermann, A., Fry, P., Gurung, G. S., Schneider, F., ... & Wiesmann, U. (2010). 

Researchers' roles in knowledge co-production: experience from sustainability research in Kenya, Switzerland, 

Bolivia and Nepal. Science and public policy, 37(4), 267-281. 
73 Pelling, M., High, C., Dearing, J., & Smith, D. (2008). Shadow spaces for social learning: a relational 

understanding of adaptive capacity to climate change within organisations. Environment and Planning A, 40(4), 

867-884. 
74 Pahl-Wostl, C. (2009). A conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level learning 

processes in resource governance regimes. Global environmental change, 19(3), 354-365. 
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optado por adotar estratégias proativas de adaptação à gama de riscos climáticos, endereçando 

as vulnerabilidades de suas operações.  Medidas adaptativas vêm sendo planejadas e registradas 

em níveis nacionais, subnacionais, nas comunidades e também no setor privado. A importância 

das abordagens participativas, colaborativas e sistêmicas tem sido destacada. 

 

No segundo bloco, o foco esteve em apurar como o setor empresarial entende a necessidade de 

adaptar e seu papel no processo, características de sua atuação com adaptação no mundo. A 

pesquisa levantou, também, informações sobre os motivadores da participação empresarial na 

adaptação, caracterizando aspectos relevantes de seus processos decisórios, descrevendo 

barreiras e desafios e discutindo aspectos emergentes identificados na literatura sobre o setor 

empresarial na adaptação.  Mudanças sistêmicas do clima exigem respostas a nível da 

organização inteira, um esforço preparatório prévio e algum grau de adaptação. O setor 

empresarial tem demorado a entrar na adaptação, com dificuldades na leitura das sinalizações 

e em fazer a conexão entre impactos sofridos, geralmente ambíguos ou difusos, e a necessidade 

de adaptar processos e estruturas internas. A postura das empresas que se adaptam frente ao 

risco climático envolve pensar em riscos e oportunidades. Isto também foi citado na literatura 

com relação a empresas no Brasil que, quando conscientes do risco, tendem a posturas 

conservadoras, de no regret.  

 

Por fim, no terceiro bloco, a partir da definição de alguns conceitos básicos, foram exploradas 

as diferentes formas de gerenciar o risco climático que estão sendo adotadas ou são 

consideradas adequadas para endereçar o risco climático. Neste bloco, também foram 

levantadas informações sobre os motivadores das decisões de gestão de risco corporativas, a 

influência da incerteza e da percepção sobre vulnerabilidade e risco na tomada de decisões de 

adaptação nas empresas. Houve um esforço em entender se existem desafios específicos à 

gestão de risco climático e como vêm sendo endereçados. Neste bloco, constatou-se que para 

gerenciar riscos, é preciso reduzir a vulnerabilidade e lidar com a incerteza, aumentando a 

resiliência. Porém, embora a incerteza permeie os estudos sobre mudança climática, podendo 

se aplicar à modelagem de fenômenos climáticos, à precisão de informações e previsões sobre 

eventos, sua incidência, intensidade, localidade e grau de variabilidade, além de suas 

consequências, repercussão e reações humanas, não figura nos modelos de gestão de risco. A 

gestão de risco é geralmente conduzida em três fases (identificação/levantamento do risco, 

avaliação do risco, elaboração de estratégias mitigadoras), mas, segundo a literatura,   parece 

estar centrada em questões como o compliance com a regulação ambiental, a mitigação de 
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emissões poluentes, e lidar com a responsabilidade por acidentes industriais; Empresas utilizem 

cenários em seus processos de mapeamento de riscos, mas menos da metade inclui o processo 

de análise de risco em seu planejamento estratégico. A falta de métricas que possibilitem a 

mensuração, análise e comparação da implementação da adaptação e de seus  resultados é uma 

grande lacuna, citada por diversos autores. A falta destas informações causa preocupação nos 

mercados financeiros que endereçaram a questão com o lançamento de uma força-tarefa para 

desenvolver um arcabouço de apoio à gestão e mensuração de riscos climáticos. 

 

Alguns tópicos foram estudados repetidamente ao longo dos blocos temáticos. Entre eles as 

características consideradas, por estudiosos e pelo setor empresarial, como necessárias para a 

adaptação bem-feita. Enquanto a literatura sobre adaptação ressalta escala, escopo, 

irreversibilidade, imprevisibilidade, destrutividade e alto nível de incerteza , recomendando 

que ações de adaptação sejam rápidas, grandes, disruptivas, ocasionalmente, requerendo ação 

coletiva, intervenção internacional e coordenação com esferas governamentais, o olhar de 

empresa considera apenas que as mudanças sistêmicas do clima exigem respostas a nível da 

organização inteira, um esforço preparatório prévio e algum grau de adaptação.  

 

Com relação a posturas e abordagens, o olhar externo avalia que abordagens para a adaptação 

passam pela prevenção, aceitação, distribuição, modificação, mudança de localidade, ou 

restauração. Por outro lado, o olhar empresarial avalia questões práticas de revisão de rotinas, 

ajustes de objetivos, estratégias e estruturas, ou a escolha de métodos para endereçar riscos 

climáticos. Adotam posturas preemptivas, reativas, realizam adaptações de forma contínua ou 

adiam o tratamento da questão, de acordo com o grau de consciência sobre sua vulnerabilidade.  

Os novos arranjos, papéis e modelos impostos pelas características do risco climático e da 

adaptação necessária para implementá-lo chamam a atenção pois são citados nos três blocos.  

 

Estudiosos da adaptação pura, afirmam que os novos arranjos em prol da adaptação 

representam uma reconfiguração de processos sociais, econômicos e institucionais, uma 

revisão da esfera privada com seu papel de promover atividade socioeconômica e da esfera 

pública, com as devidas implicações para leis e dinâmicas de governança. Do ponto de vista 

empresarial, fala-se em um novo paradigma com revisão do papel histórico da empresa que 

precisa perceber sua responsabilidade compartilhada pelos sistemas socioambientais.  Lauda 

as condições de mobilização em antecipação aos impactos físicos da mudança climática e a 

capacidade de oferecer apoio ou serviços humanitários em casos de desastres. Por fim, novos 
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arranjos podem viabilizar compartilhamento pelas empresas de aprendizados e experiências, 

capacitando e aportando recursos junto a agentes e interessados. Em termos de gestão de riscos, 

vemos recomendação da adoção de abordagens sistêmicas, amplas, a evolução da gestão para 

a integração do ERM, e o surgimento da gestão de riscos adaptativa e colaborativa, uma 

extensão da gestão adaptativa que inclui etapas de experimentação e aprendizado no processo. 

 

As parcerias, colaboração e participação, mencionadas acima, também figuram amplamente na 

literatura, conectando-se com a necessidade de troca de informações, conhecimento técnico, e 

aprendizagem, que são considerados fatores essenciais para desenvolver capacidade adaptativa 

e lidar com os desafios complexos.  Os quadros-síntese, que seguem, apresentam os principais 

aspectos, temas ou lacunas que emergiram, indicando estudos relevantes e seus autores, por 

bloco temático.  

 

O exercício de amarração inicia-se com o bloco sobre a adaptação. 

Adaptação Temas, tópicos e lacunas Autores 

Motivação - por 

que adaptar? 

● Mudanças: ambientes físico e decisório (leis, 

regulamentos, valores, políticas públicas que 

viabilizam adaptação) 

● Fatores internos, externos, e opção pela resiliência 

LECOCQ & SHALIZI, 2007; 

WERNER ET AL. 2015 ; BROOKS, 

2003; AVERCHENKOVA ET AL. 

2016; CARDONA ET AL., 2012 

Definição da 

adaptação (ciência, 

academia) 

● Diversas definições SMIT ET AL., 2000; NOBLE ET AL., 

2014; GOLDSTEIN ET AL., 2018; 

MOSER E EKSTROM, 2010; 

LINNENLUECKE, 2011; 

AVERCHENKOVA ET AL., 2016 

Características da 

adaptação 

necessária 

● Escala, escopo, irreversibilidade, destrutividade e 

alto nível de incerteza fazem com que impactos 

climáticos sejam imprevisíveis podendo provocar 

descontinuidades massivas 

● Ações precisam ser rápidas, grandes, e disruptivas  

● Adaptação requer ação coletiva e, às vezes, 

intervenção internacional, coordenadas com esferas 

governamentais  

● Requer aceite das dinâmicas e incertezas,  abertura a 

padrões e feedbacks climáticos inesperados, 

maximização de oportunidades e aprendizado 

● Adaptação extrapola adaptar infraestrutura: inclui 

aspectos de ecologia, planejamento urbano e rural, 

preservação e segurança energética, etc. 

WINN ET AL., 2010 

DESEGLISE ET AL., 2019 

van NIEUWAAL ET AL., 2009 

FOLKE ET AL. 2005 

AVERCHENKOVA ET AL. 2016 

Posturas, 

abordagens, tipos 

de adaptação 

● Seis estratégias de adaptação e diversas tipificações 

dos esforços adaptativos 

VINK ET AL., 2013; SMIT ET AL., 

2000; WEINHOFER & BUSCH, 2012; 

GASBARRO E PINKSE, 2016; 

ISLAM & MOD-NOHR, 2017; 

MARGULIS, 2017; van NIEUWAAL 

ET AL., 2009; HUANG-LACHMANN, 

2019; SIMÕES ET AL, 2017 
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Cont.  

Adaptação 

 

Temas, tópicos e lacunas 

 

Autores 

Novos arranjos ● Novos arranjos representam reconfiguração de 

processos sociais, econômicos e institucionais, 

revisão da esfera privada e seu papel de promover 

atividade socioeconômica e da esfera pública, com 

implicações para leis, dinâmicas de governança  

GODDEN ET AL, 2013; BAIRD ET AL., 

2014 

Desafios ● A governança da adaptação se constrói com base em 

conhecimentos sobre a mudança climática e seus 

impactos, porém este conhecimento é falho, pleno de 

incertezas. 

● Dificuldades na definição de papéis e 

responsabilidades, na governança de arranjos com 

diversas partes interessadas 

● Barreiras: complexidade inerente, descompasso entre 

o planejamento e efetiva implementação, dificuldade 

em definir um único/principal responsável por 

endereçar o problema coletivo e difuso, desencontros 

em torno do objeto a adaptar, dos processos 

adaptativos a implantar e sobre a divisão de papéis e 

responsabilidades, inclusive financeiras, de 

monitoramento e avaliação; desalinhamento de 

incentivos, descompasso temporal entre gastos e 

retornos, e incerteza que permeia a questão climática 

VINK ET AL., 2013;  

 

 

 

MIMURA ET AL., 2014 

 

 

ANTLE E CAPALBO, 2010; WELLSTEAD 

ET AL., 2013; MIMURA ET AL., 2014; 

SUSSMAN E FREED, 2008 

 

Colaboração e 

participação 

● Importância das abordagens participativas, sistêmicas STERN, 2006; MIMURA ET AL., 2014; 

MONZONI, 2014; LECK E SIMON, 2013; 

SIRRKU, 2017; MAY & PLUMMER, 2011; 

ENFIELD, 2020 

Quadro 10. Quadro-síntese Adaptação 

Fonte. Elaboração própria 

 

 

O segundo quadro-síntese aborda principais temas da pesquisa sobre setor empresarial e o 

clima. 

 
Setor empresarial 

e o clima 

Temas, tópicos e lacunas Autores 

Por que adaptar? ● Empresas dependem de condições de seu ambiente 

natural, da segurança de infraestrutura e acesso 

regular  a insumos para cumprir sua função produtiva 

e disrupções que afetam estes fatores podem 

impactar  premissas e modelos de negócios 

● A adaptação ao risco climático cumpre, ao menos, 

dois objetivos - a proteção de seus negócios e o apoio 

ao governo na consolidação da resiliência local 

● Eventos climáticos já representam desafios para os 

negócios, porém previsões indicam que estes 

impactos tendem a crescer 

BIAGINI E MILLER, 2013; WEINHOFER E 

BUSCH, 2012; DIBELLA, 2019 

 

 

 

ISLAM & MOD-NOHR, 2017 

 

 

WILBANKS ET AL., 2007; TRENBERTH 

ET AL., 2007; BERKHOUT ET AL., 2006; 

BERKHOUT, 2010; WEINHOFER & 

BUSCH, 2013, MONZONI, 2014; 

LINNENLUECKE, 2011 

Características da 

adaptação 

necessária 

● Mudanças sistêmicas do clima exigem respostas a 

nível da organização inteira, um esforço preparatório 

prévio e algum grau de adaptação 

WINN ET AL., 2011 
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Cont. 

Setor empresarial 

e o clima 

Temas, tópicos e lacunas Autores 

Adaptação (para o 

setor privado) 

● Ainda há dúvidas sobre a definição da adaptação 

com confusão entre esforços de mitigação e 

adaptação 

AVERCHENKOVA ET AL., 2016 

Características da 

atuação do setor 

empresarial 

● Olhar da empresa para adaptação fica atrás de 

questões de risco financeiro da mitigação climática 

● Muitas empresas têm dificuldades em visualizar a 

conexão entre os impactos físicos sofridos, quase 

sempre de forma indireta e ambígua, e processos 

internos a serem adaptados visando maior resiliência 

● Adaptações realizadas refletem a distribuição de 

recursos, capacidades e ideologias organizacionais 

● Empresas no Brasil mostram crescente 

reconhecimento de riscos e oportunidades; há 

planejamento ligado à gestão de riscos diretos e 

imediatos, posturas conservadoras e alguma 

articulação com outras organizações no 

desenvolvimento de projetos de adaptação. 

● Impactos físicos ou dependência de recursos naturais 

podem tornar clara necessidade de ajustes imediatos 

ou no curto-prazo; visão de riscos e oportunidades 

SUSSMAN E FREED, 2008 

 

 

GASBARRO E PINKSE, 2016, SIMOES ET 

AL., 2017 

 

 

LINNENLUECKE, 2011 

 

MONZONI, 2014 

 

 

 

 

ISLAM & MOD-NOHR, 2017; SUSSMAN 

E FREED, 2008; LINNENLUECKE ET AL., 

2013 

 

Motivadores da 

participação em 

adaptação por parte 

do setor privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● No hemisfério sul, a regulamentação nacional sobre 

clima e oportunidades de mercado impulsionam  

● Fatores físicos, regulatórios, de mercado e 

reputacionais; fatores internos (busca por 

produtividade e vantagem competitiva) ou externos 

(experiência prévia de clima, pressões regulatórias). 

● A conscientização sobre riscos, e não a 

vulnerabilidade, impele à ação. Sugere a importância 

de desenvolver maneiras eficazes de comunicar sobre 

a ciência climática junto a tomadores de decisão  

● Identificação de riscos e oportunidades, engajamento 

(nacional e internacional) do setor público e 

coerência entre planos e compromissos assumidos 

pelos governos, reconhecimento da alta gestão, 

identificação de atuação da concorrência, incentivo 

internacionais e nacionais, o acesso a tecnologias, e 

visibilidade junto a clientes, parceiros e sociedade, 

reconhecimento formal por difusão da solução. 

● Capacidade adaptativa intrínseca da empresa motiva 

● A capacidade de aprendizagem organizacional é 

central para o aprimoramento da qualidade de 

resposta ao risco climático  

PULVER E BENNEY, 2013 

 

 

 

AVERCHENKOVA ET AL., 2016 

 

 

WINN ET AL., 2011 

 

 

 

 

MONZONI, 2014 

 

 

 

 

 

 

WALKER ET AL., 2004; WINN ET AL, 

2011 

WINN ET AL., 2011; BERKHOUT ET AL., 

2006; NICOLETTI ET AL., 2019 

Abordagens a 

adaptação  

 

● Adaptação organizacional envolve ajustes a 

objetivos, estratégia e estrutura; está condicionada a 

percepção, avaliação, desempenho, e aprendizagem  

● Mudanças do clima podem ser endereçadas com 

abordagens mistas - mitigação de riscos e projetos 

integrados de adaptação planejada 

● Adaptação obriga empresas a rever rotinas inseridas 

no dia a dia e em sua cultura organizacional. 

● Quatro posturas de adoção de medidas de adaptação -

preemptiva, reativa, continuada ou diferida 

AGRAWALA, 2010     

 

 

 

WINN ET AL, 2011 

 

BURTON, 2003; BERKHOUT ET AL., 

2006; NICOLETTI ET AL., 2019; 

WEINHOFER E BUSCH, 2012 

GASBARRO E `PINKSE, 2016 
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Cont. 

Setor empresarial 

e o clima 

Temas, tópicos e lacunas Autores 

Processos 

decisórios 

● Contextos externos econômicos e 

institucionais,  capacidade interna de inovar, atitudes 

com relação a risco, e percepções sobre 

vulnerabilidade afetam processos decisórios 

● Para gestores, a situação pede que olhem para cadeia 

de valor por completo, o que pressupõe 

conhecimento profundo sobre contextos diversos e 

dispersos geográfica e socialmente 

● A confiança que a empresa sente sobre sua 

capacidade de lidar com os impactos previstos 

influencia suas decisões 

● Papel dos gestores nas empresas: seu conhecimento 

sobre riscos e clima junto com suas crenças e 

interpretações afetam decisões e características de 

sistemas de gestão de risco  

BERKHOUT, 2010; GASBARRO E 

PINKSE, 2016 

 

WEINHOFER E BUSCH, 2012; JOHNSON 

E WEAVER, 2009; LINNENLUECKE ET 

AL., 2011 

 

GASBARRO E PINKSE, 2016; 

BERKHOUT, 2010 

 

WEINHOFER & BUSCH, 2012; CARDONA 

ET AL., 2012 

Barreiras e desafios ● Dependência de informações pouco precisas, 

desatualizadas, difíceis de entender. 

● Falta de conscientização e percepções incorretas 

sobre questão climática; falta de informação e de 

financiamento para adaptação, lideranças 

organizacionais fracas ou mal preparadas, corrupção, 

insegurança política, políticas pouco favoráveis  

● No Brasil: ausência de conhecimentos e informação, 

déficits de capacitação de profissionais do setor 

privado para o levantamento e análise de 

informações sobre cenários climáticos, desconexão 

entre as linguagens científica e empresarial que age 

como dificultador, a dificuldade de envolvimento da 

alta gestão, o foco em investimentos com retorno de 

curto prazo, a complexidade de articulação, a 

dificuldade em comunicar-se a respeito  das ações 

em adaptação e seus resultados, e a falta de recursos 

financeiros 

OKEREKE ET AL., 2012; WINN ET AL., 

2011; GASBARRO E PINKSE, 2015 

 

 

ISLAM E MOHD-NOR, 2017 

 

 

 

 

MONZONI, 2014 

 

Revisão de papéis e 

responsabilidades 

 

 

 

● O novo paradigma requer revisão do papel histórico 

da empresa que deve perceber sua responsabilidade 

compartilhada pelos sistemas socioambientais.  

● O setor empresarial tem condições de mobilizar 

esforços em antecipação aos impactos físicos da 

mudança climática, desempenhar função importante 

dando apoio e serviços humanitários nos desastres 

● Após adaptar empresas têm como compartilhar 

aprendizados e experiências, capacitando e aportando 

recursos junto a agentes e interessados. 

LINNENLUECKE ET Al., 2012; 

NICOLLETTI ET AL., 2019 

 

 

JOHNSON ET AL., 2011; 

LINNENLUECKE ET AL., 2013 

 

 

JOHNSON ET AL., 2011; 

LINNENLUECKE ET AL., 2013 

Parcerias, 

colaboração e 

compartilhamento 

de conhecimento 

● Parcerias podem melhorar chances de êxito e superar 

obstáculos da adaptação; podem e devem envolver 

setores público e privado assim como o terceiro setor 

AGRAWALA, 2010; MIMURA ET AL., 

2014 

Quadro 11. Quadro-síntese setor empresarial e clima 

Fonte Elaboração própria 
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O terceiro quadro-síntese, aborda risco, vulnerabilidade e gestão.  
 

Vulnerabilidade, 

risco e incerteza 

na gestão de riscos 

Temas, tópicos e lacunas Autores 

Definindo e 

entendendo o risco 

● Diversas formas de categorizar risco SUSSMAN E FREED, 2008; RICE E 

DUNBAR, 2016; AVEN E RENN, 2009; 

DIONNE, 2013; SERVAES, TAMAYO E 

TUFANO, 2009; KAPLAN E MIKES, 2012 

Exposição e 

vulnerabilidade 

● Risco climático se configura com três fatores: 

existência de ameaças, a exposição, e fragilidade. 

● A fim de gerenciar riscos, é preciso reduzir a 

vulnerabilidade aumentando a resiliência. 

CARDONA ET AL., 2012; IPCC, 2014 

TRAERUP, 2011; NASIRI, YUSOF E ALI, 

2016; LINNENLUECKE, 2011; WINN ET 

AL, 2011 

Incerteza ● Para avaliar a vulnerabilidade de uma organização é 

preciso lidar com a incerteza 

● Nas organizações é imprevisibilidade de variáveis 

ambientais, organizacionais que afetam desempenho  

● Permeia estudos sobre mudança climática, podendo 

se aplicar à modelagem de fenômenos climáticos, à 

precisão de informações e previsões sobre eventos, 

sua incidência, intensidade, localidade e grau de 

variabilidade, além de suas consequências, 

repercussão e reações humanas 

JOHNSON E WEAVER, 2009; DIONNE, 

2013 

 

WEINHOFER E BUSCH, 2012 

 

RICE E DUNBAR, 2016; BJERGA E 

AVEN, 2015; WINN ET AL., 2012, 

WEINHOFER E BUSCH, 2012 

 

Motivadores 

(incluindo  fatores 

subjetivos) das 

decisões sobre risco e 

gestão de risco  

● A redução de riscos financeiros ou a eliminação de 

assimetrias de informação são motivadores, porém 

posturas pessoais de aversão a risco e traços podem 

afetar a implantação de estruturas de mitigação de 

risco e a escolha das atividades a desenvolver. 

DIONNE, 2013; BODNAR ET AL 2019; 

GOLDSTEIN, 2019 

 

Adaptação ou 

business as usual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Alguns setores e indústrias estão mais expostos a 

riscos climáticos que outros- dependem da 

regularidade das condições climáticas para insumos 

ou produção, ou dependem de infraestrutura sujeita a 

interrupções ou disrupções 

● Por serem rotineiros e contínuos processos contínuos 

que envolvem identificar, entender, avaliar, 

monitorar e agir com relação a situações novas, 

promovendo intervenções para controlar e contornar 

impactos podem não refletir entendimento sistêmico, 

resultando, portanto, em pequenos ajustes que 

resolvem questões pontuais mas, no médio e longo 

prazo, não endereçam a mudança de contexto e as 

ameaças de descontinuidades da mudança climática. 

WEINHOFER E BUSCH, 2012; 

LINNENLUECKE, 2012 

 

 

 

LINNENLUECKE, 2011 

 

Novos modelos e 

abordagens para a 

gestão de riscos 

● Abordagens sistêmicas, amplas 

 

● ERM - integração e participação ampla na gestão dos 

riscos 

● Gestão de riscos adaptativa e colaborativa; a gestão 

adaptativa de riscos é uma extensão da gestão 

adaptativa. Inclui etapas de experimentação e 

aprendizado no processo. 

EDJOSSAN-SOSSOU, 2020; HAYWOOD 

ET AL., 2017; DAWSON ET AL., 2010, 

WALKER ET AL., 2002 

 

COSO, 2004; HAYWOOD ET AL., 2017 

 

MAY & PLUMMER, 2011; WELLSTEAD 

ET AL., 2013; JOHNSON E WEAVER, 

2009; BJERGA E AVEN, 2015; RICE E 

DUNBAR, 2016; LAVELL ET AL., 2012 
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Cont. 

Vulnerabilidade, 

risco e incerteza 

na gestão de riscos 

Temas, tópicos e lacunas Autores 

Gestão de riscos ● Recomenda-se adotar conhecimentos da gestão de 

riscos para a gestão e adaptação aos riscos climáticos  

● Diante alta incerteza sobre condições políticas, 

econômicas e ambientais do futuro, seria preferível 

desenhar, escolher sistemas capazes de resistir e 

performar na maior gama de condições prováveis 

● Gestão de riscos inclui desenvolver e implementar 

plano de redução de impactos se riscos concretizem 

● Gestão corporativa de risco climático têm se centrado 

em compliance com regulação, mitigação de 

emissões, e responsabilidade por acidentes 

industriais; Empresas utilizam cenários em processos 

de mapeamento de riscos, menos da metade inclui 

análise de risco no planejamento estratégico.  

● As decisões que compõem a gestão de riscos 

precisam  ser sustentáveis - no longo prazo, em 

termos econômicos, sociais e institucionais  

● A falta de métricas e mensuração de adaptação e de 

resultados complica a gestão de riscos. A falta destas 

informações causa preocupação nos mercados 

financeiros que endereçaram a questão com o 

lançamento do TCFD. 

● Abordagens para lidar com risco tem várias fases 

 

WINN ET AL., 2011; BROOKS, 2003 

 

 

 

ANTLE, 2010 

 

RICE E DUNBAR, 2016 

 

WINN ET AL., 2011; SERVAES, TAMAYO 

E TUFANO, 2009 

 

 

EDJOSSAN-SOSSOU, 2020 

 

 

GOLDSTEIN ET AL., 2019; O´DWYER E 

UNERMAN, 2020, TCFD, 2020; 

SURMINSKI, 2013, ENFIELD, 2020 

 

SMIT ET AL., 2000; BERKHOUT ET AL., 

2006; WEINHOFER & BUSCH, 2012; RICE 

E DUNBAR, 2016; SUSSMAN E FREED, 

2008 

Quadro 12. Quadro-síntese Vulnerabilidade, risco e incerteza na gestão de riscos 

Fonte: Elaboração própria 

 

4 Descrição do trabalho de coleta de dados e discussão sobre as práticas adotadas  

Atitudes, práticas e processos de  três empresas foram alvo de pesquisa e estudo neste trabalho 

que envolveu a revisão de seus relatórios anuais mais recentes, entendimento das respostas ao 

questionário sobre clima da CDP, e uma entrevista com pessoa (ou membro da equipe) 

responsável pela gestão em mudanças climáticas na empresa. As empresas cujas práticas e 

experiências foram investigadas neste estudo representam diferentes setores da economia. 

Atuam no setor petroquímico,  de energia elétrica, e papel e celulose. 

As três empresas figuram no índice de sustentabilidade, ISE, da bolsa de valores do Brasil, a 

B3 no ano de 2020. O índice, aberto a empresas listadas que reportam o próprio desempenho, 

viabiliza a comparação de sua performance em termos de governança, justiça social e em prol 

do equilíbrio ambiental através da apuração de suas respostas a uma série de questionários, 

com opções fechadas de resposta que devem ser assinaladas. Foi criado em 2005 já contando, 
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na composição da carteira, com Empresa 1 e Empresa 2, que contabilizam 15 participações 

cada até o ano de 2020. A Empresa 3 participou do índice a partir de 2014 e, em 2020, 

contabilizava 8  edições. Ao responderem o questionário que avalia a dimensão “mudança 

climática” a partir de quatro critérios (políticas, gestão, desempenho, e relato), as três empresas 

indicaram, em 2020, consciência,  compromisso e ações relacionadas com a questão climática 

e, especificamente, com a adaptação. 

Isto se verifica através de suas respostas a algumas perguntas específicas: 

[a respeito do critério de políticas, o indicador de compromisso, abrangência e 

divulgação apura:] 

● A companhia fez uma análise de materialidade incluindo os temas da mudança 

do clima – mitigação e adaptação – em algum momento nos últimos 3 anos, até 

dezembro de 2018? 

● Se SIM para a PERGUNTA 1, mudança do clima é um tema material para a 

companhia? 

● Se SIM para a PERGUNTA 2, indique quais diretrizes para a estratégia e gestão 

da companhia estão contempladas na política corporativa da companhia: 

● Se SIM para a PERGUNTA 2, como são abordados os temas relacionados à 

mitigação (redução das emissões de GEE) e à adaptação à mudança do clima 

(gestão de riscos e oportunidades) na política corporativa? 

● Se SIM para a PERGUNTA 3, com base nos compromissos assumidos, assinale 

os tipos de ação que estão sendo desenvolvidos? 

 

[a respeito ao critério de gestão, o indicador de gestão da adaptação apura: ] 

● A companhia realizou em algum momento nos últimos três anos e/ou está 

elaborando estudos sobre suas vulnerabilidades frente à mudança do clima e 

potenciais impactos no seu negócio? 

● A companhia considera a adaptação à mudança do clima na concepção e/ou 

revisão de seus empreendimentos, processos, produtos e/ou serviços? 

● A companhia considera os riscos e oportunidades apresentados pela mudança 

do clima no planejamento estratégico e/ou no gerenciamento de riscos? 
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Nos Apêndices C e D, constam quadros replicando perguntas, alternativas de resposta e 

escolhas feitas pelas empresas, em questão, ao preencherem os respectivos  questionários de 

2020 (que averiguam as atividades de 2019). As respostas indicam compromisso e ações de 

adaptação realizadas, condição necessária para a investigação pretendida neste trabalho - 

apuração, exploração e descrição de atividades de adaptação, visando entender como o setor 

empresarial no Brasil está  atuando para se adaptar ao risco climático.  

 

Uma varredura dos relatórios de sustentabilidade das empresas traz, ainda, confirmação da 

preocupação, manifesta em textos sobre visão, missão, desempenho e governança das 

empresas, com questões socioambientais e com a mudança climática. Dentro deste tema, os 

relatórios de duas das empresas estudadas neste trabalho (Empresa 1 e Empresa 2) falam da 

adaptação climática especificamente, enquanto uma terceira (Empresa 3) descreve ações de 

adaptação sem chamá-las explicitamente de adaptação climática. A questão climática e seus 

riscos fazem parte, ainda, das descrições de esforços de gestão de risco das três. As empresas 

selecionadas para este estudo, portanto, de fato endereçam a questão climática e têm 

empreendido esforços de adaptação. 

Além disso, as três empresas brasileiras constam na A-list de 2020 do CDP, tendo obtido, pelo 

menos um, conceito “A” (máximo) nos relatórios submetidos à plataforma que descrevem 

práticas relacionadas a clima, água e florestas.  

 Conceito ref. Relato de 

práticas em clima, 2020 

Conceito ref. Relato de 

práticas em água, 2020 

Conceito ref. Relato de 

práticas em florestas, 2020 

Empresa 1 A- 

Submete desde 2010 

A 

Submete desde 2014 

Não se aplica (a empresa 

não submete este 

questionário) 

Empresa 2 A 

Submete desde 2010 

A 

Submete desde 2015 

Não se aplica (a empresa 

não submete este 

questionário) 

Empresa 3 A- 

Submete desde 2010 

A 

Submete desde 2014 

A 

Submete desde 2013 

Quadro 13. Resumo comparativo de participação por tema das empresas no CDP 

Fonte. Elaboração própria 

Os questionários CDP reúnem informações, autodeclaradas, sobre onze tópicos e sua relação 

com a questão climática: governança, riscos e oportunidades, estratégia e negócio, metas e 
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desempenho, metodologias, dados de emissões (duas seções), energia, verificação,  

precificação de carbono, engajamento e aprovação.  

As empresas e suas informações são avaliadas de acordo com a abrangência das informações 

divulgadas, o grau de conscientização demonstrado quanto aos temas, e pelo esforço de gestão 

de riscos ambientais empreendido e evidenciado. Ao selecionar amostra para este estudo de 

caso múltiplo, visou-se levantar práticas adotadas por empresas que tenham demonstrado 

estarem realizando atividades de adaptação. A  divulgação da A-list da CDP reconhecendo 

qualidade de reporte e conscientização sobre questões climáticas, citando apenas seis empresas 

brasileiras em 2020, veio de encontro à escolha das empresas cujas práticas poderiam ser 

estudadas de forma mais aprofundada.  

Nesta seção, descreve-se a atuação das empresas, apresentadas em ordem alfabética, que 

compõem o estudo de caso múltiplo. A descrição envolve análise de (i) suas publicações anuais 

sobre sustentabilidade, (ii) das respostas ao questionário CDP e (iii) das entrevistas realizadas 

com um representante de cada empresa.  

As descrições endereçam estratégias e práticas de adaptação, governança de questões 

climáticas, cenários climáticos e horizontes temporais adotados, tipos de riscos e oportunidades 

identificados, e aspectos de gestão e priorização de riscos. 

4.1 Empresa 1 

Criada em 2002, a Empresa 1 é a sexta maior empresa petroquímica do mundo com presença 

industrial  em quatro países - Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha, e escritórios e 

representações em cidades diversas e outros países.  Seus produtos suprem necessidades de 

setores tão diversos como habitação e infraestrutura, saúde, água e saneamento, agricultura e 

mobilidade. A indústria petroquímica faz parte da cadeia produtiva de petróleo e gás. Trata-se 

de setor de alta emissão de GEE onde a competitividade depende muito da eficiência no uso 

de recursos naturais, como combustíveis fósseis e gás natural (BENNET, 2012).  Não 

surpreende, portanto, a atenção dada à mitigação climática, isto é, à redução de emissões de 

GEE através de avanços tecnológicos que proporcionam ganhos de eficiência, viabilizam 

sequestro de carbono, e trocas de matéria prima (BENNET, 2012). De fato, a Empresa 1 se 

posiciona, ciente de sua responsabilidade por emissões próprias e em sua cadeia de valor, 

atuando de forma sistemática e consistente para minimizar o impacto negativo de suas 

atividades e fomentando este comportamento entre seus fornecedores e clientes. Afirma que 
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além de buscar ganhos de eficiência, economia de recursos e financeira, a empresa busca inovar 

através de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, reduzir emissões com produtos 

menos carbono-intensivos e uso de matéria prima renovável. 

 

Relatório Anual, 2019 

A mudança climática é encarada pela Empresa 1 como um risco relevante podendo afetar 

recursos naturais e hídricos necessários aos processos da empresa. Também pode dar origem a 

novos regulamentos e exigências legais ligados à emissão de GEE que afetariam as operações. 

Em seu relatório anual de 2019, divulgado em 2020, a Empresa 1 trata especificamente da 

adaptação ao risco climático (citada cinco vezes, comparado a seis e treze citações das palavras 

“mitigação” e “climática”, respectivamente). O relatório cita marcos como o  compromisso 

público quanto ao clima, reconhecendo formalmente a mudança climática como tema material, 

em 2009 e o início de estratégia de adaptação em 2015. Descreve, ainda, medidas de redução 

de emissões e ecoeficiência (mitigação climática), redução no uso de água, e uso de água de 

reuso, além da adesão ao Water Mandate, iniciativa da ONU em prol do uso sustentável da 

água.  

A iniciativa estratégica de adaptação exigiu o mapeamento dos riscos climáticos em todas as 

regiões onde a empresa opera.  A gestão dos riscos se apoia no arcabouço do Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), e no ISO 31000 e IBGC.  

Ainda, segundo o relatório, identificaram 58 riscos considerados graves e com potencial de 

provocar impacto financeiro para os quais desenvolveram planos de ação visando mitigar ou 

reduzir os mais significativos com meta de zerar estes riscos altos até 2023.  Segundo o 

relatório, projetos implantados até 2019 reduziram potenciais riscos físicos evitando perdas no 

total aproximado de R$55 milhões.  

A revisão do material submetido à plataforma CDP, porém, fornece detalhamento maior sobre 

riscos específicos, estratégias de mitigação destes riscos incluindo descrição de medidas 

adaptativas, custos, e governança. 
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Questionário Clima, 2020 (plataforma CDP) 

O questionário CDP da Empresa 175, consultado online, inicia-se com afirmação a respeito do 

compromisso com o crescimento sustentável a partir de uma estratégia erguida em cima de 

quatro pilares: ganhos de produtividade e competitividade a partir de eficiência operacional 

associados a perfil de gastos favorável; a diversificação de matérias primas (feedstocks) com 

maior exposição ao gás e flexibilidade para as operações; a expansão da presença pela mundo 

com ganhos de escala; e o fortalecimento da imagem e reputação da empresa entre seus 

stakeholders internos e externos através do compliance e das práticas sustentáveis e inovadoras.   

A seção C-2 do questionário, focada em riscos e oportunidades, representa fonte de informação 

sobre as definições de risco da empresa, as ameaças identificadas e riscos monitorados, assim 

como descreve oportunidades e processos de priorização e precificação das soluções, custos 

estimados,  e metodologias de adaptação ao risco climático. 

Entende-se que a Empresa 1 tem uma postura avessa a riscos, adotando como base para tomada 

de decisões os cenários mais agudos, especificamente, o caminho representativo de 

concentração [de emissões de CO2], RCP 8.5 do IPCC, alternativa que considera o pior cenário 

de emissões e suas consequências. Tecnologia e dados do Instituto Nacional de Pesquisa 

Espacial (INPE) foram usados, em seguida, para traçar eventos, decorrentes da mudança 

climática consistentes com o RCP 8.5 e entender as condições nas regiões de interesse da 

empresa, no Brasil (outras fontes foram usadas nos outros países em que a empresa opera). No 

Brasil, o risco de seca, ou prolongamento de seca, emerge como o principal risco. Para a 

Empresa 1, isto se traduz em falta de água, elemento fundamental de seus processos e cuja falta 

repercute, ainda, como falta de energia, em especial no Nordeste do país.  

A Empresa 1 aplica um processo estruturado para identificação, avaliação e resposta tanto aos 

riscos quanto às oportunidades climáticas que possam afetar suas operações diretas, atividades 

a montante, e seus ativos arrendados.  Em sua análise de riscos, a Empresa 1 avalia riscos às 

operações e aos ativos, no presente e no futuro. O estudo inicial de riscos às operações avaliou 

vulnerabilidades e impactos diante de projeções climáticas, do IPCC e do INPE, até o ano de 

2040 (avaliação e cenários são revistos a cada cinco anos). Em termos de ativos, a avaliação 

de risco presente é endereçada localmente enquanto a análise do risco futuro cabe a uma equipe 

 
75 Climate Change 2020, respostas ao questionário CDP. Disponível em: <https://www.cdp.net/en/responses> . 
Acesso em 26/janeiro/2021 

https://www.cdp.net/en/responses


107 
 

conjunta envolvendo representantes das plantas e das áreas estratégicas e a equipe de 

desenvolvimento sustentável da empresa. Estes riscos são reavaliados a cada seis meses pelo 

conselho da empresa. 

Os riscos avaliados pela empresa são os regulatórios (emergente e consolidado), tecnológicos, 

jurídicos, de mercado, reputação e físicos (crônico e agudo). Aqueles riscos identificados como 

consideráveis, sejam eles estratégicos ou financeiros, são classificados e priorizados de acordo 

com seu impacto, positivo ou negativo, utilizando uma ferramenta de priorização. Riscos 

financeiros acima de R$37.200.000 são vistos como consideráveis. Com relação às ameaças ao 

operacional, diversos critérios de impacto são considerados incluindo seu impacto sobre 

pessoas e a gravidade do dano ou prejuízo; impacto ambiental, avaliando inclusive se é interno 

ou externo, reversível ou não, sua extensão e escopo; no caso da análise sobre operações isto 

inclui avaliar se há alguma interrupção das atividades, parcial ou completa, se esta paralisação 

é recorrente, frequente ou total. Outros dois critérios são o impacto financeiro e reputacional, 

com repercussão interna, local, regional ou internacional.  

No caso da avaliação de oportunidades, impactos positivos são comprovados pelo 

desenvolvimento de produtos ou mercado novos, do aumento de market share ou outro 

resultado que represente aumento de receita para a empresa.  

Critérios avaliados para classificar impacto de 

riscos 

Critérios avaliados para classificar impacto de 

oportunidades 

● Impacto sobre pessoas (e gravidade do dano) 

impacto ambiental 

○ interno ou externo 

○ reversível ou não, 

○ extensão  

● Interrupção das atividades  

○ parcial ou completa, 

○ recorrente, frequente ou total.  

● Impacto financeiro  

● Impacto reputacional 

○ repercussão interna, local, regional ou 

internacional. 

 

● Novos produtos desenvolvidos 

● Novos mercados desenvolvidos 

● Aumento de market share 

● Outra(s) que resultem em aumento de 

receita/lucros 

Quadro 14. Critérios para classificação de riscos e oportunidades (conforme 

declarados/descritos nas respostas ao questionário CDP) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O esforço de priorização leva em conta, também, a frequência de incidência dos eventos, 

calculada a partir da análise de históricos das plantas no caso da avaliação de riscos ou 

oportunidades  presentes e a partir de dados do IPCC e do INPE para os futuros. Ao final os 

impactos são categorizados como baixo, moderado, crítico e além do crítico. Os resultados das 

análises são plotados em uma matriz de “impacto x probabilidade / frequência" o que resulta 

na classificação dos riscos como baixo (cor verde), médio (amarelo), e alto (vermelho).  

Riscos na categoria verde são alvo de monitoramento; os amarelos requerem a formulação e 

implementação de um plano de ação, enquanto o risco alto (vermelho) exige elaboração de uma 

estratégia com implementação imediata. Não obstante os diferentes níveis, medidas de 

mitigação devem ser identificadas para todos os riscos: verdes, amarelos e vermelhos.  Para as 

oportunidades identificadas com de alto impacto, a Empresa 1 obriga a identificação de ações 

voltadas a sua manutenção, ou desenvolvimento, a fim de que permaneçam com status de 

oportunidade boa. Estas medidas podem ser adaptativas, remediadoras ou, também, de 

mitigação climática em casos de riscos associados ao nível de emissões de GEE da empresa e 

suas operações.  

As medidas propostas passam por dois tipos de avaliação. Primeiramente, passam por uma 

análise comparativa dos custos do impacto com, e sem, a ação mitigadora e, após sua 

implementação, avalia-se o grau de efetividade da medida na redução  do risco. Além disto, 

monitora-se a implementação tempestiva e eficiente das medidas, algumas das quais são 

divididas em ações e tarefas menores designadas a pontos focais responsáveis, cada qual sujeito 

a seu cronograma de implantação.  

Dentre os riscos elencados pela Empresa 1 como ligados a questões climáticas, consta um risco 

regulatório, frente ao surgimento e consolidação de um mercado de carbono. Trata-se de um 

risco de transição, frente à possível movimentação em direção a uma economia de baixo 

carbono.  Além disso, a Empresa 1 descreveu dois riscos climáticos físicos, um crônico, de 

médio prazo, e outro agudo, no curto prazo conforme se demonstra no quadro que segue. 

Risco Descrição do risco Probabilida

de 

Impactos possíveis Solução proposta  Custo da 

solução 

Crônico: 

Mudanças 

nos padrões 

de 

Redução na 

quantidade média 

de chuvas de 

verão e aumento 

Virtualmen

te certo 

 

(médio 

● Operacionais: a 

escassez de 

água pode 

provocar 

● Projetos de 

captação, reuso 

e 

dessalinização  

R$ 

13.300.000 
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precipitação 

e 

variabilidde 

extrema nos 

padrões 

climáticos 

da temperatura 

pode levar a 

escassez de água 

ou períodos de 

seca no país o que 

poderia reduzir ou 

dificultar 

capacidade 

produtiva da 

empresa 

 

2.3 mm/dia (RCP 

4.5)  

3.7 mm/dia (RCP 

8.5)  

 

Regiões nordeste 

e sudeste 

prazo) blecautes não 

programados 

afetando 

processos 

industriais e 

geração de 

energia 

● Financeiros: a 

escassez de 

água resultará 

no aumento de 

preço 

impactando as 

plantas na 

região afetada; 

além disso nova 

legislação 

limitando 

retirada de água 

também 

ocasionaria 

aumento no 

preço da água 

afetando custos 

da operação 

 

(perdas de 

R$125.000.000).  

● Redução da 

pegada hídrica 

● Estudos de 

avaliação de 

risco hídrico 

para plantas 

localizadas em 

áreas sujeitas a 

risco hídrico 

● Construção de 

poços 

artesianos (20)

  

 

 

 

Agudo: 

Aumento 

da 

gravidade e 

da 

frequência 

de eventos 

climáticos 

extremos, 

como 

ciclones e 

inundações 

A ocorrência de 

furacões e 

tempestades 

tropicais podem 

impactar a entrada 

e saída de 

matérias primas, 

logística produtiva 

e de produtos, 

sistemas de 

geração de 

energia e de 

comunicação além 

de causar danos às 

instalações físicas. 

 

Região sul 

 

Virtualmen

te certo 

 

(curto 

prazo) 

● Danos à 

infraestrutura 

● Interrupção ou 

atrasos no 

transporte e na 

distribuição de 

matérias 

primas, 

produtos 

● Quedas de 

força (energia 

elétrica) 

● Dificuldades de 

suprimento 

● Gastos com 

medidas de 

auxílio durante 

desastre  

 

(perdas de 

R$135.000.000) 

● Aumentar 

acesso a 

informações e 

previsões de 

clima  

● Aprimoramento 

de planos de 

emergência 

● Fortalecimento 

de estruturas 

físicas mediante 

ajuste de 

desenho/engenh

aria 

● Ações de 

treinamento e 

engajamento da 

cadeia de valor 

R$ 850.000 

Quadro 15. Resumo dos riscos climáticos identificados pela Empresa 1 

Fonte. Elaborado pela autora 
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A escassez hídrica resultante de mudanças nos padrões de chuva e variabilidade de 

temperaturas em uma ou mais regiões onde a Empresa 1 opera é considerado risco alto, com 

alto impacto (estratégico e financeiro) e incidência virtualmente certa. A conclusão se baseia 

em estudos realizados por consultorias especializadas que aplicaram projeções climáticas de 

dois cenários do IPCC e a escassez irá afetar instalações da Empresa 1 tanto no Brasil quanto 

nos Estados Unidos.  

A empresa deu seguimento ao levantamento de riscos com estudos de adaptação reforçados 

por análises das características de bacias, fontes de água, e a evolução da disponibilidade de 

água em função da densidade populacional e da demanda por água no curto, médio e longo 

prazo. Especificamente no Brasil, adotou soluções de engenharia como a implantação de 

projetos de captação e reuso de água da chuva (Projeto Água Viva), iniciativas de captação, 

tratamento e reuso de esgoto (Projeto Aquapolo), e a construção de poços artesianos nas 

diversas regiões em que atua. Projetos como o Aquapolo requerem parcerias e negociação de 

contratos de longo prazo com companhias de saneamento, governo e associações da indústria 

para viabilizá-los, porém representam economia significativa de água de mananciais e de gastos 

com tarifas de água, abastecimento confiável e economicamente sustentável. 

Além das soluções acima, como parte de uma estratégia de prevenção, a Empresa 1 contratou 

e conduziu estudos de avaliação do risco hídrico enfrentado por plantas e instalações situadas 

em regiões suscetíveis às mudanças de padrões climáticos previstos. Atualmente, avaliam 

opções de captação, incluindo a dessalinização, na região de Duque de Caxias, região a ser 

priorizada de acordo com avaliações de riscos. 

Os cálculos dos custos, com e sem adaptação, são aproximados, partindo de premissas bastante 

diferentes e pouco precisas. O custo do impacto, sem adaptação, é calculado considerando um 

cenário com uma redução de 30% na outorga por 12 meses dentro de um período de cinco anos 

e consequente redução na produção, estimada com base em dados históricos, em uma planta 

específica da empresa, no Rio de Janeiro. Por sua vez, o custo de implementação da solução de 

reuso é calculado com base nos valores de compra de água potável e de reuso e aplica-se 

anualmente, pois é um custo recorrente. Não há indicação sobre valores referentes à 

implantação e manutenção do sistema.  É possível que o custo do investimento tenha sido 

recuperado já que no período de três anos entre 2015 e 2018, o projeto  gerou economia de 25 

milhões de metros cúbicos de água. 
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O risco representado pelos eventos climáticos extremos também figura no desenho da 

estratégia da Empresa 1 e é especialmente relevante para suas instalações nos Estados Unidos 

(Texas) e no sul do Brasil. Em resposta, desenvolveram um plano de mitigação de risco 

composto por vinte medidas que incluem garantir acesso a informações e previsões climáticas 

melhores e mais confiáveis a fim de aprimorar planos de emergência da empresa no caso da 

necessidade de uma evacuação e reavaliar e fortalecer estruturas físicas o que inclui 

desenvolver critérios para aprovação de projetos e design. Outro bloco de medidas trata dos 

fornecedores chave que foram conclamados a apresentar  planos de contingência face a futuros 

eventos extremos, ações de conscientização e engajamento.  

É especialmente relevante que a empresa também desenvolveu (e mantém atualizado) um 

Plano de Adaptação à Mudança Climática frente aos riscos identificados. O plano considera os 

diversos contextos em que se situam as instalações da empresa com seus riscos específicos. 

Ainda que o plano seja desenvolvido a partir de uma visão global, sistêmica, as ações propostas 

são locais, específicas a cada unidade, podendo endereçar ameaças crônicas ou agudas. Para as 

operações brasileiras, por exemplo, o plano determina 86 ações diferentes. Para a unidade que 

denominam como “Q 3 ABC”, por exemplo,  realizam ações como estudo de desníveis visando 

redirecionamento do fluxo da água de enchentes, reavaliação do sistema de drenagem da 

unidade, desenvolvimento de um sistema de análise crítica para um projeto de reuso que faz 

parte da unidade, elaboração de um plano mestre para redução do consumo de água, uso de 

água da chuva, entre outros.  

Os custos atribuídos ao risco de evento extremo foram estimados a partir do prejuízo real 

experimentado por três unidades da empresa nos Estados Unidos em decorrência de um furacão 

em 2017. O prejuízo de 10 milhões de dólares (estimado em 40 milhões de reais à época da 

elaboração do relatório; são aproximadamente 13,5 milhões de reais por unidade) foi 

multiplicado para chegar-se a uma estimativa do custo da perda potencial  de 10 unidades caso 

as condições climáticas levassem a outro evento extremo de igual magnitude. Já o custo de 

implementar as soluções propostas não inclui a parceria feita com a empresa de previsão 

climática, Clima Tempo, que é a medida adotada no Brasil para lidar com o risco de eventos 

extremos na região Sul.  Tratam exclusivamente do custo de medidas implementadas nos 

Estados Unidos onde ocorreu o trabalho junto a fornecedores, esforço de preparo da cadeia de 

valor. Importantemente, reconhecem que a soma não inclui rotinas e esforços empreendidos 

como parte da manutenção e gestão regular das atividades. 
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Em complemento a estes dois riscos, oriundos de questões climáticas, o questionário CDP da 

Empresa 1 aponta, ainda, três oportunidades (quadro abaixo). A busca por ganhos de eficiência 

promovem economias de recursos naturais e de outros fatores. Essas novas tecnologias trazem 

ganhos de produtividade que se concretizam como reduções de gastos indiretos, uma vantagem 

para a empresa. A segunda oportunidade identificada diz respeito ao desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, realizados dentro de novos parâmetros e cenários climáticos, incluindo 

com respeito a novos padrões, regulamentos e exigências. Esta oportunidade está relacionada, 

também, à terceira oportunidade citada, a adaptação de processos, produtos e serviços para 

atender demandas de um novo tipo de consumidor que exige condutas socioambientais, no 

mínimo, responsáveis. A receptividade a estas mudanças, feitas pela Empresa 1, se reflete no 

interesse e parcerias firmadas com clientes de grande porte e relevância em seus mercados tais 

como a Embalixo, Faber-Castell, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Natura, Tetra Pak, 

Tigre, Walmart, Adimax, Panvel, Luvex e LEGO. 

Tipo de 

oportunidade 

Descrição Horizonte 

temporal 

Probabilida

de de 

ocorrência 

Custo Estratégia de 

implementação 

Eficiência de 

recursos através 

do uso de 

processos de 

produção e 

distribuição 

mais eficientes 

levam à redução 

de custos 

indiretos 

Redução de níveis de 

emissões de GEE 

através da troca de 

equipamentos/tecnol

ogia 

 

Adoção de projetos 

de eficiência 

energética 

 

Promoção de 

iniciativas para 

redução de consumo 

de água  

Médio 

prazo 

Provável R$15.100.000 

(para materializar 

a oportunidade 

calculado com 

base em gastos 

efetivos de 2019 

sendo R$7,8 

milhões em 

esforços de 

mitigação e 

redução de 

emissões e outros 

R$7,3 em 

esforços 

ambientais de 

outros tipos) 

 

 

Ganhos incluem 

economias com 

gastos de energia e 

água + retorno 

sobre a venda de 

créditos de carbono 

referente às 

emissões evitadas, 

no caso da 

consolidação de um 

mercado de cap & 

trade ou concessão 

de licenças para 

poluir. As emissões 

evitadas são 

calculadas ano a 

ano. Para cada 

tonelada, o valor de 

$40 (definido com 

base em referências 

internacionais) é 

usado para estimar 

o retorno total anual 

de R$65.000.000. 
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Desenvolvimento 

de novos 

produtos e 

serviços (P&D, 

inovação) frente 

à possibilidade 

de redução de 

chuvas e 

consequente 

falta de energia 

(devido a 

matrizes 

energéticas 

predominantem

ente 

hidroelétrica nas 

regiões onde a 

empresa atua 

Desenvolvimento de 

linha de resinas 

Maxio (que 

requerem menos 

energia na sua 

utilização que requer 

temperaturas mais 

baixas para 

performar  e menos 

tempo de 

resfriamento. 

Representa consumo 

menor de energia 

pelos usuários do 

produto e maior 

produtividade. 

Curto 

prazo 

Virtualmente 

certo 

50.400.000 (para 

materializar a 

oportunidade, o 

custo está ligado a 

investimentos na 

criação de 

laboratórios e 

centros 

tecnológicas bem 

como 

investimentos em 

pesquisa sobre 

renováveis e 

outros ) 

O cálculo do 

retorno se baseia 

em tendências 

históricas de 

consumo de 

produtos de baixa 

emissão (i.e. a 

resina Maxio), 

considera ainda 

esforços de 

expansão de vendas 

e multiplica-se pelo 

valor do produto. 

Considera-se o 

prazo de 10 anos 

para chegar ao 

valor de 

R$590.000,000. 

 

A economia 

proporcionada pelas 

características do 

produto que encurta 

o ciclo de produção 

em 7% a 10%, 

reduz, anualmente, 

o consumo de 

energia em 1600 

kwh, promove 

economia de 130 

mil em gás natural, 

e reduz em 130 

toneladas as 

emissões CO2 

Ajuste ou 

adaptação para 

atender novas 

demandas e 

perfis de 

consumidor 

Cientes de demandas 

de consumidores 

conscientes vendem 

resina Maxio e 

desenvolvem 

produtos “verdes” 

como ETBE e o 

Green PE, este a 

partir do etanol de 

cana de açúcar 

(insumo renovável), 

promovem a 

Curto 

prazo 

Muito 

provável 

50.400.000 (o 

custo para 

materializar esta 

oportunidade está 

contemplado 

pelos 

investimentos em 

laboratórios e 

centros de 

pesquisa, bem 

como apoio a 

pesquisa e 

O valor do impacto 

representado pela 

oportunidade foi 

calculado em cima 

de dados sobre 

receitas anuais 

atuais do Green PE 

vezes expectativa 

de expansão de 

vendas (definida 

com base em dados 

históricos de 



114 
 

economia de energia 

com redução de 

emissões (entre 10% 

a 50%) e a captura 

de CO2. 

desenvolvimento) desempenho 

totalizando 

R$!92.780.000 (não 

há indicação do 

período, se anual ou 

de dez anos) 

 

 

Quadro 16. Resumo das oportunidades climáticas identificadas pela Empresa 1 

Fonte. Elaborado pela autora 

As oportunidades identificadas variam, em termos de probabilidade de ocorrência, entre 

provável, muito provável e virtualmente certo, e tendem a se consolidar no curto e médio prazo 

segundo expectativas da empresa. De fato, o aproveitamento das oportunidades está ocorrendo. 

Houve mudanças de equipamento para gerar economias, desenvolvimento e comercialização 

de resina Maxio, e Green PE, por exemplo. No entanto, no tocante a novos produtos, serviços 

e demandas de clientes, não há fim; é um processo contínuo. 

As oportunidades parecem interligar-se. Por exemplo, a adoção de processos mais eficientes 

resulta em economia financeira, com gastos mais baixos de energia e recursos, e ao mesmo 

tempo, pode resultar em reduções de emissões cujos créditos podem vir a ser 

vendidos/comercializados em um mercado de carbono trazendo receita para a empresa, quando 

(ou se) este vier a se concretizar, um duplo benefício para a empresa. Além disso, a produção 

mais carbono eficiente resulta em um produto verde que atende novos perfis de clientes e 

consumidores. 

Os custos de explorar estas oportunidades estão bastante concentrados em esforços de pesquisa 

e desenvolvimento, incluindo estabelecimento de laboratórios e centros de investigação. 

Também estão ligadas à mitigação de emissões e o potencial (de receita) representado pelo 

mercado de carbono, cujo estabelecimento consta entre chamados risco regulatórios, e é 

esperado dentre os próximos 1 a 3 anos, para aqueles que forem capazes de implementar 

reduções de emissões a partir de mudanças adicionais ao business-as-usual. O cálculo tanto do 

impacto da oportunidade quanto do seu custo de materialização é feito usando estimativas e 

parâmetros próprios; muitas vezes premissas se apoiam em dados históricos de demanda e 

consumo bem como em projeções climáticas do INPE realizadas considerando duas trajetórias 

alternativas de emissões, os caminhos representativos de concentração (RCP, do inglês), sendo 

uma intermediária (RCP 4) e outra mais intensa, prevendo o pior resultado climático (RCP 
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8.5). Embora o custo de construção de nova planta para produção de etileno “ verde” seja 

indicado (R$500 milhões, entre 2008 e 2010), não há clareza quanto à inclusão deste 

investimento no cálculo do custo de implementação da oportunidade; possivelmente já tendo 

sido recuperado. Os valores calculados e reportados no relatório são indicativos. 

Entrevista em profundidade 

A entrevista, realizada em 24 de fevereiro de 2021, teve duração de aproximadamente 80 

minutos.  Abordou diversos aspectos da implementação de medidas e estratégias de adaptação. 

Especificamente, enfocou início e fator(es) motivadores de ações adaptativas, identificação de 

riscos e priorização, sistemas de gestão de riscos, parcerias para implementação e barreiras ou 

obstáculos. O entrevistado é responsável pelo plano de adaptação, gestão de riscos climáticos 

e hídricos da Empresa 1.  

Embora o clima tenha aparecido na matriz de materialidade da empresa, com relativa 

constância, em relação ao impacto que a empresa tem sobre seu ambiente e também como uma 

oportunidade de negócios, a empresa partiu para implementação de ações específicas 

relacionadas a clima a partir de 2014. Antes disto, a Empresa 1 já fazia o inventário de 

emissões, prática iniciada entre 2005-2006. O processo do inventário, facilitou o 

monitoramento de algumas ações, já imprimindo uma lente de clima. A área de 

desenvolvimento sustentável, criada em 2009, deu origem a uma estratégia de clima, 

propriamente. 

A participação no Pacto Global, aplicação das orientações do GRI, fala em fóruns do CEBDS, 

e principalmente a participação no CDP obrigou a um olhar mais profundo sobre questões 

socioambientais. Em especial, o CDP, trouxe à tona lacunas na estratégia climática da empresa 

bem como levou à consolidação de uma visão sobre riscos e oportunidades. O entrevistado 

afirmou: “O CDP é um índice de grande confiabilidade, variando com índice Dow Jones. À 

medida em que se responde aos questionários, começam a identificar gaps na estratégia de 

clima. E este questionário traz a questão dos riscos.” 

Em 2014, o Assessment Report 5 (AR5), do IPCC, reforçou o passivo climático já existente e 

em curso, tornando evidente, para a empresa, a necessidade de implementar não somente 

medidas de mitigação climática, como também ações de adaptação. 
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Tanto riscos como oportunidades identificadas pela empresa já se materializaram contribuindo 

para a integração, fator considerado fundamental, de um sistema qualificado de gestão de riscos 

(incluindo os socioambientais)  com a alta liderança. “Já víamos riscos se materializando e 

algumas oportunidades também”, afirmou o entrevistado. 

Alguns fatos atestam a crescente conexão tais como a apropriação, pela área de Relações com 

Investidores,  dos resultados e informações descritos no CDP e o fato do relatório passar a ser 

assinado pelo CFO da empresa. 

Os riscos climáticos são claramente identificados como riscos econômicos para a empresa. 

Segundo o entrevistado, “Quando falamos em risco climático, falamos de fato em risco 

econômico. Isto trabalhamos com a liderança para deixar claro que está tudo interligado, que a 

sustentabilidade está ligada à competitividade.” 

O departamento de desenvolvimento sustentável tem um trabalho importante, junto às 

lideranças, em explicitar a interligação dos riscos e demonstrar que a sustentabilidade está 

ligada à competitividade do negócio. Para a Empresa 1, o risco climático está atrelado à 

segurança hídrica já que mudanças nas temperaturas e padrões de precipitação afetam a 

disponibilidade de água, recurso fundamental para o negócio. O principal risco climático 

identificado é a variação dos padrões de precipitação com secas e impactos, inclusive sobre a 

matriz energética da empresa.  

A cultura da empresa, descrita como valorizando atitudes de “ dono do negócio” é considerada 

como fator relevante para a aceitação de uma estratégia de adaptação ao risco climático. Cada 

líder de área tem responsabilidade pela implantação de medidas de mitigação de riscos, 

incluindo os climáticos. O departamento de desenvolvimento sustentável é responsável pela 

coordenação, capacitação e engajamento, dos riscos. Segundo o entrevistado, "Nós temos a 

coordenação desses planos, por planta, por área. Apoiamos e capacitamos, medimos do ponto 

de vista técnico se a medida irá melhorar a resiliência -não lidamos com probabilidade, 

entendemos que vai acontecer de qualquer jeito.”  A área de segurança apoia com 

conhecimento técnico.  

O sistema de gestão e priorização de riscos da empresa considera o cenário, business as usual, 

ou seja, práticas e emissões climáticas seguem sem ajustes e trajetória com eventos e mudança 

climática seguem o padrão atual,  em sua avaliação de riscos. Este cenário, considerando ainda 

um horizonte temporal longo até 2040, tem se mostrado adequado. De qualquer forma, o 
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essencial é manter atualizados os modelos e previsões climáticas que, na Empresa 1, passam 

por revisão a cada cinco anos dos cenários, vulnerabilidades e exposição. A postura 

conservadora com relação à exposição se confirma no processo de priorização (descrito no 

relatório CDP) onde mesmo riscos considerados de baixo impacto são endereçados 

prioritariamente se houver risco às pessoas, postura de no regrets, adotada pela empresa. 

Análises técnicas suportam a avaliação da efetividade das ações que passam por apreciação 

antes de serem incluídas no plano de adaptação e posteriormente, após a implantação, quando 

avalia-se seu efeito mitigador. A priorização, tanto em suas plantas como ao longo da sua 

cadeia de fornecedores, faz se essencial visto a limites financeiros para implementação de 

medidas adaptativas. 

Com relação a fornecedores, tem um programa de engajamento de fornecedores onde 

trabalham a mitigação de impacto e de riscos. Embora não façam controle dos dados dos 

fornecedores, quando há riscos considerados de alto impacto, efetuam algum tipo de esforço, 

avaliando a existência de plano de mitigação. Com relação ao entorno de suas plantas, 

consideram riscos que possam afetar aspectos da logística, isto é, a entrada e saída de insumos 

e produtos. 

A empresa inicia suas ações com aquelas que estão mais próximas, em sua mão. Há riscos que 

podem ser tratados diretamente, individualmente como por exemplo o risco de descargas 

elétricas. Porém existem riscos que afetam coletivamente (incluindo elevação do nível do mar 

e seca, por exemplo) e ações que precisam ser implementadas conjuntamente com vantagens 

de eficácia e custo. Uma das etapas da metodologia da Empresa 1 para desenvolver ações de 

adaptação é o engajamento - identificar atores, convocar, explicar, e implementar 

conjuntamente. Como exemplo, cita-se o projeto Duque de Caxias (DCX), onde a previsão de 

colapso da bacia hídrica a partir de 2030 constitui situação crítica com relação à água. A 

solução trata-se de um projeto de reaproveitamento que só poderá funcionar se outras empresas 

e entidades se envolverem, incluindo o governo. Envolve, ainda, a busca por fontes alternativas 

de energia; diversificação com energia eólica, solar, e de biomassa para reduzir a dependência 

por água. As parcerias são importantes neste e em outros projetos segundo o entrevistado que 

afirma, “em Duque de Caxias, a situação é crítica com relação a água; não dá pra fazer um 

projeto de reaproveitamento sem outras empresas e entidades se envolvam” e “Por isto 

trabalhamos no Pacto Global, CEBDS, GV – porque em alguns cenários não tem como fazer 

sozinho. Você depende da rede empresarial e também do poder público. Algumas ações são do 
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poder público”. E, no final, reforça, novamente, a importância do trabalho colaborativo: “A 

empresa aplica políticas de engajamento, “Uma das etapas da metodologia nossa é 

engajamento. Identificar atores, convocar, explicar, e implementar conjuntamente”.  

Com relação ao governo, há papéis a desempenhar como fonte de políticas públicas, 

autorizações e licenças, além de implementador  de alguns tipos de projetos e construções. 

Citou-se, por exemplo, uma mudança em píer ou orla.  Há um desalinhamento de conhecimento 

sobre o tema entre os níveis de governo federal, estadual e municipal. Algumas oportunidades 

deixam de ser aproveitadas por empresas com condições de oferecer produtos e serviços, 

acelerando uma transição ao baixo carbono, por falta de políticas que viabilizam seu 

desenvolvimento e comercialização. De qualquer forma, é possível afirmar que a falta de ação, 

a inação é desfavorável já que não mitiga o risco ou elimina a ameaça, e nem tampouco 

materializa uma oportunidade. E, o desenvolver das oportunidades, constitui o principal papel 

do setor empresarial. Segundo o entrevistado, “A inação do governo dificulta; é ruim porque 

não elimina o risco nem permite usufruir da oportunidade.” 

A adaptação é diferente da mitigação. Não obstante fatores como políticas e outros incentivos, 

a mitigação está na mão da empresa, enquanto a  adaptação à ameaça climática não se segrega 

envolve o público, coletivo. Ou, nas palavras do entrevistado, “Pensando em adaptação, – a 

ameaça climática não se segrega. Precisa ser trabalhada de forma coletiva”. 

Desde o início de sua estratégia de adaptação a empresa identificou risco e colocou em ação 

aproximadamente 140 medidas adaptativas e mitigadoras de risco. Em termos de comunicação 

sobre os processos, ocorrem internamente através de esforços de capacitação. Para o 

interessado externo, informação sobre a adaptação climática consta no site da empresa e 

principalmente nos relatórios de sustentabilidade e do CDP. A empresa tem capital aberto, o 

que requer bons níveis de transparência. 

Uma dificuldade enfrentada diz respeito aos dados climáticos que precisam ser atuais, 

confiáveis. A Empresa 1 trabalha com dados do INPE, entre outros, mas reconhece que o 

processo de coleta e análise das informações climáticas não é fácil. O entrevistado, contou: 

“Identificamos potenciais ameaças – por exemplo, secas severas. 

Onde pode acontecer isto no Brasil? O INPE consegue, a partir 

de coordenadas, informar com precisão de até 20km o que irá 

acontecer no curto, médio e longo prazo. Dados que precisam ser 
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trabalhados – curva de temperatura, por exemplo, o perfil de 

precipitação, informação sobre variáveis climáticas. Aí precisam 

de análises sobre os dados. É preciso olhar os gráficos, 

considerar dados históricos e traçar conexões para identificar a 

probabilidade de riscos se materializarem. São dados difíceis. 

Falta uma tradução.” 

A atuação da Empresa 1 em torno da adaptação ao risco climático se distingue de outras 

empresas, pois a gestão da sustentabilidade está integrada ao negócio; não é uma estratégia 

paralela e visa a competitividade do negócio.  

Afirma o entrevistado, “Fazemos o que acreditamos e o que acreditamos que será um 

diferencial para o nosso negócio. A precificação do carbono, por exemplo, está dentro do nosso 

processo, para tomada de decisão”. 

Além disso, metas climáticas definidas são cobradas de toda a empresa, todos os setores têm 

responsabilidade. Para a Empresa 1, não basta apenas mapear o risco, é preciso agir, 

considerando riscos e mudanças em novas estratégias e em tomadas de decisão.  

4.2 Empresa 2 

A Empresa 2 está entre os maiores geradores de energia do Brasil com 90 usinas, sendo 82 

hidrelétricas, uma termelétrica, uma planta fotovoltaica e seis complexos eólicos.  O Grupo 

Empresa 2 é composto por diversas subsidiárias. A Empresa 2 é uma sociedade de economia 

mista e de capital aberto, cujo controlador é o Estado de Minas Gerais; a BNDESPar detém 

aproximadamente 11% das ações ordinárias (participação do governo federal na empresa). 

Suas operações incluem a gestão da maior rede de distribuição de energia elétrica da América 

do Sul, com mais de 539 mil quilômetros de extensão, resultando em ativos presentes em 24 

estados brasileiros e no Distrito Federal (Relatório de Sustentabilidade, RAS 2019).  

Relatório de sustentabilidade, 2019 

Seu relatório de sustentabilidade, o RAS 2019, endereça a mudança climática descrevendo 

ameaças oriundas do clima, citando, especificamente, a palavra “adaptação” 8 vezes, sendo que 

7 são relevantes para as definições deste estudo (comparado com 20 menções à “mitigação” 

climática e 55 usos da palavra “climática”). 
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Em termos de riscos, a empresa informa adotar uma forma de gestão orientada pela Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), organização privada 

criada nos Estados Unidos e que reúne apoio de empresas para fortalecer e desenhar 

frameworks para controles internos, tomada de decisão e gerenciamento de riscos. Segundo o 

relatório,  consideram riscos no processo de definição de sua estratégia, bem como durante o 

monitoramento de implementação de suas atividades. Sua análise de risco considera o impacto 

esperado e a probabilidade de sua ocorrência e passa pela escolha entre três abordagens 

possíveis  - aceitar, evitar ou diminuir seu impacto. A gestão dos riscos é descentralizada e, nas 

tomadas de decisão, segue o princípio da precaução. Dentre os riscos econômicos, ambientais 

e sociais destacados no relatório de 2019, figuram os seguintes: grau de inadimplência superior 

ao reconhecido pelo regulador; ruptura de barragens; déficit no plano A da Forluz (sistema 

previdenciário da Empresa 2); acidente com população; acidente e adoecimento da força de 

trabalho; falta de liquidez na companhia; descumprimento de obrigações ambientais; perdas 

associadas a processos judiciais sem provisionamento adequado. 

O sistema de gestão de riscos da Empresa 2 conta com políticas de responsabilidades 

ambientais e sociais que também orientam sua gestão de fornecedores. Desde 2016, a Empresa 

2 possui uma Política Ambiental que endereça, entre outras questões do meio ambiente, a 

conservação da biodiversidade,  uso sustentável dos recursos naturais, e  mitigação e adaptação 

à mudança climática. A identificação de riscos e oportunidades impulsionam a busca por 

soluções que contribuem à adaptação e mitigação dos riscos e impactos climáticos que podem 

inviabilizar novidades ou expansões, entre outras coisas.  

Em termos de gestão de recursos, há uma grande preocupação com a gestão da água devido a 

desreguladas chuvas, alagamentos e prolongadas estiagens em algumas regiões onde a empresa 

opera que acabam por afetar a quantidade de água que chega aos reservatórios e é usada na 

produção de energia. Além disso, em uma seção sobre mudança do clima, o relatório descreve 

riscos físicos como alteração de padrões de precipitação e aumento de temperatura média,  

associados a chuvas intensas, vendavais e raios e as estratégias de prevenção, adaptativas, 

aplicadas pela Empresa 2. Estas estratégias incluem manejo de arborização e podas, operação 

de estações climatológicas, e obras no sistema de distribuição de energia.  

O relatório, elaborado em alinhamento com aspectos do Global Reporting Initiative (GRI), 

padrão internacional que orienta empresas sobre formas transparentes de reportar sobre a 

sustentabilidade em todos seus elementos, destaca sua estratégia climática que enfoca esforços 
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de mitigação climática que visam a mensuração e redução de emissões, seja através de novas 

tecnologias, uso de fontes energéticas renováveis ou melhoria na eficiência energética.  

Dentre as iniciativas em que a Empresa 2 participa, o RAS 2019 destaca o CDP, onde a empresa  

participa de estudo de benchmarking e onde, também, obteve reconhecimento pelo relatório 

sobre as atividades relativas a clima e água. O mais recente questionário, submetido em 2020 

colocou a empresa na A-list do CDP e inclui maiores detalhes sobre atividades de adaptação, 

entre outras. 

Questionário Clima, 2020 (plataforma CDP) 

As respostas do questionário da Empresa 276 sobre clima foram consultadas online. Na 

organização, a responsabilidade pelas questões relacionadas ao clima, incluindo avaliação de 

riscos e oportunidades, incide em três níveis: diretor C-level Business Communication and 

Sustainability Deputy Director, comitê de sustentabilidade (consolidado em 2019), e junto ao 

gerente de meio ambiente/sustentabilidade. A Empresa 2 emprega processo descentralizado de 

monitoramento de questões climáticas já que cada área ou projeto específico tem as próprias 

rotinas e práticas. O monitoramento de indicadores meteorológicos cuja análise ocorre 

semanalmente, visando prever impactos sobre as operações da empresa permitindo 

mobilização mais rápida de equipes de manutenção e reparos é um exemplo dos controles 

adotados. A rapidez das obras de reparo dos danos reduz o tempo de interrupção de energia e 

consequentemente, reduz as despesas da empresa com pagamento de indenização a clientes 

impactados.  Os incentivos monetários, portanto, de toda a gestão e funcionários da empresa, 

estão atrelados às metas de eficiência que, por sua vez, estão ligadas à disponibilidade e 

confiabilidade dos reservatórios de um complexo majoritariamente hidroelétrico afetado pela 

alteração nos padrões climáticos. Incentivos não monetários visam a promoção de inovações 

em linha com objetivos financeiros, de performance e sustentabilidade da empresa. 

 

A consistência na geração e distribuição de energia é fundamental para o resultado da empresa 

que está, ainda, sujeita aos padrões e limites estipulados pelo governo federal via o Sistema 

Integrado Nacional (SIN). Em seu relatório a Empresa 2 descreve dois esforços de pesquisa 

ligados a cenários climáticos e, primeiramente, seu impacto sobre o regime hidrológico de 

 
76 Climate Change 2020, respostas ao questionário CDP. Disponível em: <https://www.cdp.net/en/responses>  

Acesso em 26/janeiro/2021 
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bacias hidrográficas e na energia assegurada de aproveitamentos hidrelétricos e, em segundo, 

a caracterização da pegada hídrica da usina hidrelétrica Funil localizada no sul de Minas Gerais.   

 

Os estudos de regime hidrológico consideram cenários climáticos globais advindos dos 

Assessment Reports 4 e 5 (AR4 e AR5), do IPCC, considerando diversos caminhos 

representativos de concentração, especificamente os RCP 2.6, 4.5, 6 e 8.5, para produzir 

estimativas dos impactos de possíveis mudanças no clima e possíveis mudanças nos usos 

consuntivos da água  (usos que retiram água do manancial para sua destinação, como a 

irrigação, a utilização na indústria e o abastecimento humano) sobre a geração de energia 

hidrelétrica brasileira, considerando plano nacional de expansão e horizontes temporais até 

2040, 2070 e 2100. Os resultados indicam redução de chuvas na Amazônia e na região nordeste 

do país e, ao mesmo tempo, aumento de chuvas no Sul, uma redução na quantidade de energia 

assegurada de aproveitamento hidrelétrico. 

 

Segundo a Empresa 2 informa em suas respostas ao questionário CDP,  a pesquisa sobre pegada 

hídrica utiliza modelos regionais de clima, Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC5, e caminhos 

representativos de concentração RCP 2.6, 4.5, 6 e 8.5.77 Os resultados sinalizam o não 

funcionamento da usina hidrelétrica Funil em períodos que variam entre 10% e 65% do tempo 

ao longo dos horizontes avaliados já que nestes períodos a hidrelétrica não atingiria nível 

mínimo de geração exigido para funcionamento, A análise dos resultados sob os cenários levou 

a iniciativas de curto, médio e longo prazo como a compra de ativos de energia eólica e solar 

em 2019/2020 assim como planejamento de expansão da capacidade de geração eólica, solar e 

de gás natural no período entre 2021 e 2040, visando diversificar as fontes de geração de 

energia da empresa.  

 

A Empresa 2 possui um processo para identificar, avaliar e responder a riscos e oportunidades 

climáticos pertinentes a suas operações diretas que envolve avaliá-los de acordo com impactos 

financeiros, probabilidade de ocorrência, impactos intangíveis e relevância para a empresa. 

Para a Empresa 2, os riscos estratégicos são aqueles que prejudicam a capacidade de se atingir 

 
77 A Empresa 2 e citada como usuária do Sistema de Alertas e Visualização de Áreas de Risco – SALVAR do 

CEMADEN, no website do próprio CEMADEN, porém esta informação não consta em suas respostas no CDP 

que tampouco incluem menção a outros estudos (públicos ou contratados-privados) utilizados em suas análises 

hidrológicas. Disponível em: http://www2.cemaden.gov.br/sistema-de-alertas-e-visualizacao-de-areas-de-risco-

salvar/ Acesso em 6 jul.2021  

 

http://www2.cemaden.gov.br/sistema-de-alertas-e-visualizacao-de-areas-de-risco-salvar/
http://www2.cemaden.gov.br/sistema-de-alertas-e-visualizacao-de-areas-de-risco-salvar/
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objetivos e visão da empresa e incluem decisões que possam afetar a bem-sucedida 

implementação do planejamento da empresa. A priorização dos riscos leva em conta o tamanho 

do impacto financeiro em decorrência da materialização do risco. Os impactos financeiros dos 

riscos passam por classificação de acordo com seis níveis que vão desde ameaças consideradas 

de baixo risco, com impacto financeiro entre R$0-15 milhões, ocasionando intervenções na 

governança ou deliberações do conselho da empresa, até os riscos catastróficos - amplos e 

irreversíveis, com custo acima de R$1 bilhão, e dos quais a empresa teria dificuldade em se 

recuperar em um período de até cinco anos.  Além disso, leva-se em conta o impacto da 

materialização dos diversos riscos sobre a imagem e reputação da Empresa 2, assim como seu 

impacto sobre o status da empresa em relação a parâmetros de compliance e ambientais. Cria-

se uma matriz de riscos com base no nível de exposição enfrentado pela empresa. Gestores 

conseguem avaliar custos e benefícios de não fazer nada, bem como custos e oportunidades 

residuais após implementação de controles e de medidas mitigadoras. A tomada de decisão, 

portanto, é embasada em análise robusta de cenários com e sem ações de gestão de riscos. 

 

As ameaças contempladas na avaliação de riscos climáticos da Empresa 2 estão relacionadas à 

regulamentação (atual e emergente),  mercado e reputação, além dos riscos físicos agudos e 

crônicos. Todas são avaliadas como relevantes e sempre incluídas nas análises da empresa. O 

risco jurídico foi incluído, porém não é considerado relevante pela empresa que avalia que não 

há legislação específica aplicável.   

 

Para sua gestão de riscos, a Empresa 2 utiliza um software, o SAP RM (risk management), que 

permite a inclusão e mapeamento de riscos novos, bem como a avaliação contínua com 

atualizações de informações e dados, o monitoramento. A empresa definiu quatro passos que 

compõem o processo de inclusão de um novo risco: ( i) identificação - envolve entender escopo, 

causas e impactos possíveis da ameaça; (ii) análise - requer estimar a probabilidade da 

materialização e seus possíveis impactos; (iii) endereçamento - um levantamento de todas as 

medidas e controles de mitigação aplicáveis e também da extensão de seus efeitos mitigadoras 

sobre os impactos identificados em fase anterior; e (iv) monitoramento - que consiste na 

inclusão do risco no sistema de  riscos, SAP RM e o monitoramento de controles, iniciativas e 

esforços de validação junto aos responsáveis. Aspectos climáticos são considerados, podendo 

ser identificados, em cada passo do processo com causa, potencializador ou resultado.  

Usuários e gestores responsáveis são encarregados de comunicar sobre avaliação da efetividade 

dos controles e medidas. A identificação de riscos mais graves, conhecidos na empresa como  
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top risks, se orienta através de temas prioritários definidos pelos comitês corporativos de gestão 

de risco, validados pelo comitê executivo e também pelo conselho administrativo. Tanto o 

comitê como o Conselho, continuamente recebem relatórios sobre os top risks, incluindo sobre 

ações mitigadoras propostas e seguindo fluxos pré-acordados com os comitês de riscos.   

 

O processo de identificação e priorização de oportunidades é diferente. Esta gestão se inicia 

com os ciclos quinquenais de revisão do planejamento estratégico quando se define, também 

direcionamento estratégico das oportunidades a serem exploradas pela empresa. Uma vez 

definidas as linhas de atuação, as unidades de negócios ficam responsáveis por seu 

desenvolvimento e monitoramento. Oportunidades surgidas de questões climáticas fazem parte 

deste processo. Entre os exemplos de oportunidades relacionadas ao clima e à economia de 

baixo carbono estão o envolvimento no negócio de geração distribuída e os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento.  

Em suas respostas ao questionário CDP, a Empresa 2 identificou um risco climático 

regulatório, relacionado à possível criação de um sistema de precificação de carbono, com 

potencial de impactar a empresa caso esta opte por uma expansão no poder de geração 

envolvendo termelétricas. Identificou, ainda,  três riscos físicos do clima, sendo dois crônicos 

e um agudo (quadro abaixo). 

Risco Descrição do risco Probabilidade Impactos possíveis Solução proposta  Custo da 

solução 

Crônico: 

Mudanças 

nos padrões 

de 

precipitação 

e 

variabilidade 

extrema nos 

padrões 

climáticos 

O preço da energia 

vendida foi 

definido em 2005 

em leilões de 

energia. Condições 

adversas 

decorrentes da 

falta de chuva 

encarecem a 

geração - 

desencontro entre 

o custo e 

quantidade 

Geração e o valor 

vendido da 

Distribuição 

 

Provável 

 

(curto prazo) 

Este risco é 

considerado de alto 

impacto (nível 4 da 

matriz de riscos) e 

será difícil de 

superar em menos 

de um ano. As 

perdas resultam do 

pagamento do 

preço de liquidação 

de diferenças 

(PLD) e do fator de 

ajuste do 

Mecanismo de 

Realocação de 

Energia. O valor do 

impacto foi 

● Estabelecimento 

de um comitê de 

gestão de riscos 

responsável pela 

compra/venda de 

energia e 

mitigação de 

riscos (composto 

por 7 pessoas) 

 

 

 

R$1.540.000 
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 calculado 

considerando 

experiências de 

2018. 

(perdas de entre 

R$150.000.000 a 

R$500.000.000).   

Agudo: 

Aumento da 

gravidade e 

da frequência 

de eventos 

climáticos 

extremos, 

como 

ciclones e 

inundações 

Chuvas fortes que 

ocorrem em curto 

espaço de tempo 

junto com 

tempestades de 

vento e relâmpagos 

podem danificar 

instalações 

condutoras de 

energia causando 

interrupções no 

fornecimento. Isto 

gera custo para a 

Empresa 2 que 

precisa ressarcir 

consumidores  pelo 

tempo em que 

ficaram sem força.  

 

 

Virtualmente 

certo 

 

(médio 

prazo) 

A Empresa 2 

controla o 

desempenho através 

de dois indicadores 

(DEC e FEC). Em 

2019, ressarciram  

valor 8% acima da 

compensação de 

2018 para 

consumidores. 

 

Existe, ainda, a 

possibilidade de 

multa da Aneel por 

falhas na qualidade 

do fornecimento de 

energia em dois 

anos consecutivos, 

ou por cinco anos 

históricos, o que 

poderia resultar na 

perda da concessão. 

 

 (perda de 

R$50.000.000) 

Medidas 

adaptativas 

preventivas como 

● Poda de árvores 

● Uso de estações 

e radares 

climáticos para 

obter previsões 

precisas 

● Plano 

emergencial 

com 

deslocamento 

de times de 

manutenção 

para reparos 

ágeis 

Plano de 

desenvolvimento 

de distribuição 

(PDD) 

● Expansão e 

reforço de 

instalações e 

alta voltagem 

● Reforma do 

sistema de alta 

voltagem 

● Melhoria das 

redes de média 

e baixa 

voltagem 

● Reforma dos 

sistemas de 

média e baixa 

voltagem 

R$ 

199.812.000 

 

(20% do 

valor total  

investido 

em 2019 

para 

implementa

r o PDD) 

Risco 

crônico: 

Elevação de 

temperaturas 

médias 

Aumento de 

temperaturas assim 

como mudanças na 

precipitação e 

regimes de seca. 

Secas prolongadas 

Mais 

provável que 

improvável 

 

(médio 

prazo) 

Conserto de 

estruturas 

danificadas e 

pagamento de 

multas devido a 

falhas de 

● Inspeção e 

corte 

preventivo em 

linhas de 

passagem 

● Revisão/checag

em de projeto 

R$3.095.925 

(custo 

anual de 

manutençã

o do 

sistema 
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aumentam risco de 

incêndio e ventos 

fortes impactam 

estruturas físicas 

de transmissão que 

pode provocar 

interrupção de 

fornecimento. 

(área de risco 

Triângulo Mineiro, 

região 

metropolitana de 

Minas Gerais) 

transmissão 

segundo 

regulamentos 

Aneel. Em 2019 o 

valor efetivamente 

pago por evento 

ocorrido 

pontualmente  em 5 

pontos diferentes da 

rede foi de R$ 

860.930,84  

 

(incluindo multa, 

investimento na 

construção/reparo 

de 4 estruturas, e 

horas/trabalhadas/h

ospedagem/aliment

o de equipes) 

 

● Ajuste em 

torres de 

transmissão 

inteiro da 

empresa) 

Quadro 17. Resumo dos riscos climáticos identificados pela Empresa 2 

Fonte. Elaborado pela autora 

 

Os riscos físicos de mudança climática afetam o negócio da Empresa 2, podendo encarecer a 

geração ou interromper a transmissão. Em sua maioria, as medidas de mitigação 

implementadas visam tanto diminuir o impacto dos riscos quanto expandir a capacidade da 

empresa. Os custos de materialização dos riscos estão calculados em cima de dados históricos 

vividos pela empresa.  São eventos e danos específicos ocorridos em alguns pontos da estrutura 

da empresa. Porém os gastos para implementar a solução geralmente se referem a extrapolações 

ou estimativas do custo da aplicação ao longo da estrutura por inteiro, dificultando a 

comparação. 

 

A estratégia da Empresa 2 está embasada em digitalização, descarbonização e descentralização. 

A manutenção de uma matriz energética predominantemente renovável e a avaliação de riscos 

associados às emissões de carbono permitem à Empresa 2 antecipar-se aos riscos associados 

ao aumento do custo de geração de energia. O esforço para inovar com novas tecnologias, 

incluindo a geração de energia solar, permite a diversificação de seu negócio. A empresa tem 

buscado promover pesquisa e desenvolvimento em questões de mobilidade elétrica e sistemas 

individuais de alerta em caso de emergências (de reservatórios). As oportunidades identificadas 
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em função das mudanças do clima têm influenciado decisões estratégicas como a participação 

em leilões de energias eólica e solar, assim como a junção de uma de suas subsidiárias com a 

Efficientia Serviços que resultou em uma terceira empresa-consultoria, enfocada em geração 

distribuída. As oportunidades identificadas e reportadas no relatório CDP de 2020  estão 

resumidas no quadro abaixo. 

 

Tipo de 

oportunidade 

Descrição Horizonte 

temporal 

Probabilidade 

de ocorrência 

Custo Estratégia de 

implementação 

Venda de 

certificados de 

redução de 

emissões 

(CER) em 

eventual 

sistema de cap 

and trade 

A matriz energética 

predominantemente 

renovável da 

empresa e o baixo 

nível de emissões de 

carbono lhe 

proporcionam 

competitividade, 

como fornecedora 

de certificados,  no 

caso da 

consolidação de um 

mercado brasileiro 

ou global de 

carbono. 

Longo 

prazo 

Muito 

provável 

R$ 102.400 

(para 

materializar a 

oportunidade) 

 

 

Contratação de 

profissionais 

especializados na 

identificação de projetos 

geradores de créditos de 

carbono, bem como 

contratos de longo 

prazo com empresas 

verificadoras e 

certificadoras. O custo 

se refere ao valor 

proporcional de  

monitoramento e 

auditoria de dois 

projetos onde a 

Empresa 2 possui 

participação. 

 

A implementação das 

ações destrava o valor 

de R$ 336.336,55. 

 

O valor se refere à parte 

da Empresa 2 na venda 

de créditos de CO2 

oriundos de dois 

projetos onde a empresa 

tem participação 

(plantas Cachoeirão e 

Santo Antônio) 

Aumento de 

consumo de 

energia devido 

a aumentos de 

temperatura  

Estudos apontam 

para o aumento no 

consumo residencial 

de energia com 

ventiladores e 

Médio 

prazo 

Tão provável 

quanto 

improvável 

R$1.234.240.

392,69 para 

materializar a 

oportunidade. 

 

Expansão de 

infraestrutura para 

distribuição de energia 

com aumento de 

subestações e linhas e 
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aparelhos de ar 

condicionado diante 

de cenários de 

aumento de 

temperaturas o que 

resulta em aumento 

de receita para a 

Empresa 2 que conta 

com 6,9 milhões de 

consumidores 

residenciais 

redes de distribuição. 

As ações aumentam a 

possibilidade de 

aproveitar a 

oportunidade e sua 

magnitude. Fazem parte 

do PDD de 2018-2022 

de R$6 bilhões dos 

quais, R$917 milhões 

foram investidos em 

2019.  

 

Aproveitar esta 

oportunidade tem 

potencial de gerar  R$ 

1.787.820.235,79 

Eficiência de 

recursos 

(oportunidade 

através da 

venda de 

projetos de 

eficiência 

energética) 

Em um cenário com 

maiores 

investimentos 

corporativos em 

eficiência 

energéticas e busca 

por reduções de 

emissões, a nova 

empresa-consultoria 

terá condições de 

suprir demanda com 

venda de projeto de 

iluminação com 

tecnologia  LED, 

cogeração, geração 

distribuída e 

serviços de 

consultoria para 

implementação de 

sistema de gestão de 

energia segundo 

padrão ISO 50001 

Curto 

prazo 

Muito 

provável 

R$ 

9,612,252.78 

 (O custo para 

materializar 

esta 

oportunidade 

contempla 

apenas custo 

anual com a 

manutenção 

da equipe 

nova 

empresa-

consultoria , 

sem 

considerar 

valores de 

investimentos 

nos projetos 

de eficiência 

energética. Os 

custos valem 

apenas 

quando 

houver 

oportunidade 

a perseguir.  

A nova 

empresa-

consultoria  

A nova empresa-

consultoria foi criada 

em 2019. Sua estratégia 

e marca estão 

estruturadas, e são 

vendidas a clientes, em 

torno da venda de 

soluções de eficiência 

energética. Em 2019 

implantaram geração a 

partir de 3 plantas 

fotovoltaicas gerando 

economias para seus 

clientes. Em 2020, farão 

o mesmo para clientes 

com necessidades de 

média voltagem. 

 

Desenvolvem 

atualmente modelos de 

negócio para soluções 

de armazenagem de 

energia, mobilidade 

elétrica e cogeração.   

 

O impacto financeiro da 

implementação da 

oportunidade está 

estimado em 

R$10,023,041.50 que 
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entra com o 

investimento 

inicial que é 

recuperado 

através das 

economias 

resultantes do 

projeto.) 

corresponde a receita 

bruta operacional da 

geração distribuída e 

venda de serviços  de 

soluções energéticas.  

Quadro 18. Resumo das oportunidades climáticas identificadas pela Empresa 2 

Fonte. Elaborado pela autora 

Percebe-se algum entrelaçamento entre riscos, ações mitigadoras e oportunidades. Chama 

atenção o modelo de negócios da terceira oportunidade (vide quadro acima) , a oferta de 

produtos, soluções e consultoria em eficiência energética com absorção do custo do projeto 

pela própria Empresa 2 que obtém o retorno através das economias geradas por cada projeto. 

Riscos e oportunidades climáticas influenciam a estratégia da Empresa 2 com relação a seus 

produtos e serviços, ao longo de sua cadeia de valor, quanto ao esforço de P&D, e em suas 

operações. A empresa adota medidas de adaptação e gestão preventivas com inspeções 

constantes em instalações, podas e remoção de vegetação,  manutenção em linhas de passagem 

e redes de transmissão. Ciente do risco operacional enfrentado, a Empresa 2 empreende 

esforços para melhorar o acesso tempestivo a dados e previsões climáticas confiáveis, coleta e 

análise de dados sobre instalações e reservatórios visando, inclusive, garantir segurança, em 

linha com exigências da agência reguladora ANEEL.  

Participa do mecanismo de realocação de energia (MRE), mecanismo financeiro para 

compartilhamento dos riscos hidrológicos que afetam os agentes de geração, buscando garantir 

a otimização dos recursos hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com relação a 

seus fornecedores, a empresa tem algum esforço de conscientização sobre questões 

socioambientais e iniciaram em 2020 a aplicação de um questionário sobre práticas 

relacionadas ao tema. Mantém um ranqueamento de fornecedores segundo desempenho 

socioambiental e, em especial, com relação a fornecedores críticos estão em vias de 

desenvolver sistema inteligente de gestão de fornecedores visando reduzir riscos. Em termos 

de P&D, horizontes temporais são de curto e médio prazo refletindo um ímpeto em posicionar 

a empresa como inovadora, em linha com tendências globais e demandas para o mercado de 

energia. 
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Os riscos e oportunidades identificados exercem influência sobre o planejamento financeiro da 

empresa em diversos aspectos. A depender do risco materializado, os impactos e respectivas 

ações mitigadoras ou remediadoras atingirão receitas, custos, gastos de capital, acesso a capital 

e desinvestimentos, entre outros. No médio prazo esperam implantar medidas de mitigação e 

adaptação que certamente impactarão seus custos operacionais. 

Segundo a Empresa 2, as alternativas energéticas são complementares e mutuamente 

dependentes. Envolvem a cadeia energética por inteiro incluindo o transporte, a transformação, 

tecnologias, fornecimento e armazenamento, eficiência energética e usuários finais.  

Entrevista em profundidade 

A entrevista com a Empresa 2 ocorreu no dia 10 de março de 2021 e teve duração de 60 

minutos. A trajetória de sustentabilidade da Empresa 2 não é recente e não se limita ao 

endereçamento apenas dos desafios postos pela mudança climática.  A Empresa 2 está madura 

em relação aos diversos temas ESG (do inglês, environmental, social and governance) e conta 

com profissionais qualificados (tais como os de previsões meteorológicas e de planejamento 

energético) e processos estruturados, elementos que destacam a empresa de outras.  Assim, 

afirma o entrevistado da Empresa 2, membro da equipe da gerência de sustentabilidade que 

coordena, entre outras coisas, o processo de resposta ao questionário CDP.  A sustentabilidade 

é um valor da empresa, não apenas uma prática.   O trabalho da área de sustentabilidade é um 

processo dinâmico e entende-se que o  reconhecimento, como a inclusão no  A-list da CDP, por 

exemplo, não significa permissão para a empresa se acomodar.   

Sustentabilidade e meio ambiente são diretorias separadas. A área de sustentabilidade fica com 

P&D, eficiência energética e comunicação, enquanto a de meio ambiente fica junto com a área 

de planejamento estratégico, mas o contato entre as equipes é constante e valioso. O 

entrevistado comentou: 

“A área de sustentabilidade tem comunicação que perpassa 

várias áreas. Por exemplo, eu tenho que às vezes ir para uma área 

de operação de frotas, a minha área também é responsável pelo 

inventário de emissão de gases de efeito estufa e eu coordeno 

esse estudo; então, eu tenho que ir em várias áreas eu vou em 

áreas operacionais da empresa, eu lido com o pessoal que faz 

manutenção em ar condicionado, quem trabalha com destinação 
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de resíduos. Então temos um olhar do todo e essa facilidade de 

fazer esses trabalhos e sugerir melhorias e controles de 

processos. O inventário também é uma fonte de informação, ele 

é auditado e a partir daí a gente identifica pontos de melhoria.” 

(entrevista Empresa 2) 

Em termos de riscos, a empresa faz uma análise para identificar ameaças, considerando 

probabilidade de ocorrência do evento e grau de exposição; em seguida avalia-se formas de 

tratar ou mitigar o risco. A gerência de risco coordena este processo. Dentro desta análise 

consideram também, o impacto financeiro e ambiental (consideram com riscos ambientais, 

danos causados ao meio ambiente por conta da materialização de outro tipo de risco), bem 

como o potencial impacto do risco sobre imagem e reputação da empresa.  

A Empresa 2 tem um processo de priorização dos riscos que visa classificar os riscos, 

conhecidos como  top risks. A análise e priorização dos riscos “considera se o risco é provável, 

todas as probabilidades dele ocorrer, o impacto financeiro dele - tem várias escalas para falar 

se é alto ou baixo, tem a de marketing e reputação, tem o ambiental se acontecer alguma coisa 

atrelado a mudanças climáticas vai provocar um acidente ambiental, abalar uma estrutura, tiver 

um vazamento de óleo”. Na priorização dos riscos, consideram diversas medidas para lidar 

com a ameaça; as medidas implementadas são monitoradas e ficam sujeitas ao 

acompanhamento da gerência de sustentabilidade.  

Em seguida a esta classificação, as equipes desenvolvem juntas as atividades e ações 

mitigadoras. O sistema de top risks requer atualização constante, esforço compartilhado entre 

a área de sustentabilidade que busca informações sobre evolução junto às áreas afetadas e a 

equipe de gestão de risco que analisa a efetividade das medidas.  

Dentre os riscos identificados, alguns estão relacionados à falha na adaptação à mudança 

climática. A atividade de geração de energia é uma das mais expostas.  Por exemplo, no caso 

da geração de energia em uma empresa centrada em energia hídrica, a equipe de 

sustentabilidade foi chamada a demonstrar a necessidade de diversificar fontes. Tratou-se de 

uma construção conjunta envolvendo as áreas de geração e de distribuição (cujos ativos físicos 

corriam risco), e também a área voltada a previsões meteorológicas e a gerência de 

planejamento energético – envolvida em todas as decisões que envolvem impactos que a 

empresa possa vir a sofrer pela mudança climática. 
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As análises da empresa levam a uma preocupação com a preservação da infraestrutura utilizada 

pelas empresas do grupo e incentivam a diversificação de fontes de energia. As ações decorrem 

dos riscos climáticos identificados como prioritários: mudança em padrões de precipitação e 

ocorrência mais frequente de eventos extremos. Experiências anteriores, vividas e superadas, 

reforçam a convicção. Por exemplo, em 2014, o risco de paralisação de turbinas, enfrentado na 

Usina Três Marias, construída no leito do Rio São Francisco, em região castigada pela seca à 

época, foi enfrentado com sistema de monitoramento emergencial e esforços de sintonia fina 

para garantir abastecimento de consumo e irrigação. A área de planejamento usou modelos 

meteorológicos e previsões climáticas, trabalhou junto com operadores do sistema e em cima 

de estudos, conduzindo várias reuniões inclusive com o comitê de bacia, para definir medidas 

operativas do reservatório para reduzir a geração de energia das turbinas da usina de forma 

segura, evitando perdas e prejuízos para a empresa. 

Ao expandir suas operações, a empresa “adota um plano de manutenção das instalações e de 

construção/expansão de infraestrutura que leva em consideração riscos – o tipo de rede a usar, 

por exemplo, desde a concepção do projeto”.  

Em seus estudos, as diferentes áreas aplicam horizontes temporais diferentes. A equipe de 

sustentabilidade considera um horizonte de cinco anos enquanto estudos da área de P&D olham 

além, considerando prazo até 2040 e aplicando cenários do IPCC. O entrevistado contou: 

“A gente teve esse horizonte mais de médio prazo, mas a gente 

tem um estudo já elaborado com P&D estratégico que ele vai 

mais a longo prazo e refere-se a vários cenários do IPCC com 

vários modelos meteorológicos e como as usinas serão 

impactadas. A gente tentou entrar com um projeto de P&D, quer 

dizer, mais voltado mesmo para a área de distribuição de energia 

com mapeamento nesse cenário onde nossas redes são 

localizadas e dependendo desse cenário quais impactos que vai 

causar no sistema de distribuição de energia elétrica.” (entrevista 

Empresa 2) 

Pressões externas não afetam as decisões frente ao risco climático. Requisitos legais afetam a 

área de meio ambiente que lida com exigência por licenças, mudanças de prazos, e definição 

de novos parâmetros de desempenho ou se beneficia da simplificação do processo de 
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licenciamento. A exceção é a esperada construção de um mercado de carbono que a empresa 

considera a partir de um viés de risco (ou oportunidade) regulatório. A consolidação de um 

mercado de carbono representaria uma oportunidade para a empresa que, atualmente gera 

certificados de energia renovável, e que veria a demanda crescer por seu produto com o 

despertar de outras empresas para a necessidade de buscar energia renovável. 

As parcerias para endereçar riscos climáticos ocorrem de forma orgânica, como por exemplo 

no caso da usina de Três Marias, citado acima. Além disso, a Empresa 2 participa da Aliança 

pela Ação Climática, coalizão nacional que visa contribuir para atingir os compromissos do 

Acordo de Paris. Atua, ainda, como facilitador no Comitê Municipal com a prefeitura de Belo 

Horizonte, lidando, de forma eventual, com os temas de  ecoeficiência e mudança climática em 

conversas sobre inovação e projetos de mobilidade. Há abertura para parcerias de P&D com o 

setor acadêmico, também. 

A comunicação sobre assuntos de sustentabilidade e clima é constante, sendo bem recebida. 

Não obstante, a equipe reconhece a importância de ter resiliência, apresentando e re-

apresentando questões e argumentos, um esforço de engajamento para novas abordagens. Um 

exemplo, são os certificados de energia renovável que surgiram de uma percepção da área de 

sustentabilidade sobre a demanda. Os esforços de sensibilização, estruturação de um sistema 

de rastreamento e convencimento deram fruto, com pareceres favoráveis tanto da liderança 

como do jurídico da empresa. Para a equipe responsável, a valorização das práticas sustentáveis 

têm peso entre os funcionários, em especial considerando que frequentes mudanças resultantes 

de processo político impactam nas lideranças da empresa. O entrevistado comentou: 

“Tem que ter resiliência porque nem sempre aquilo que a gente 

está mostrando para a área, a área aceita, mas como [a área de 

sustentabilidade] é uma área muito respeitada, e a gente tem bom 

desempenho em vários índices, temos essa facilidade, os 

empregados valorizam muito; não é só a liderança. A empresa é 

uma empresa de economia mista e tem muita mudança por causa 

do processo político. Mas para a força de trabalho,[a 

sustentabilidade] é um valor e pode mudar o governo que isso já 

é um valor dentro da empresa.” (entrevista Empresa 2) 
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Atualmente, há um esforço de comunicação sobre mudança climática junto aos fornecedores 

da Empresa 2 que vão além das empreiteiras com seu trabalho de manutenção da distribuição. 

Existe a necessidade de trabalhar com todos os fornecedores que são auditados como parte do 

processo de inventário (de GEE) da Empresa 2. Os treinamentos de fornecedores foram 

iniciados em 2020 e foram bem recebidos. Reconhecem, porém, a dificuldade de iniciar estes 

esforços exigindo de seus fornecedores  o mesmo nível de desempenho que a Empresa 2, 

empresa que tem maturidade com relação ao tema, atingiu. Parte do esforço de comunicação 

envolve, ainda, a criação de cartilhas informativas, com linguagem simples e direta, sobre 

temas socioambientais - direitos humanos, mudança climática e ecoeficiência, entre outros. A 

empresa tem previsão de realizar outros treinamentos sobre questões como tratamento de 

resíduos e manejo de vegetação, por exemplo, em atendimento à área operacional que busca 

eliminar preventivamente os riscos de não cumprimento de legislação por fornecedores.  

Por fim, constatou-se a importância da participação em índices e relatórios como  o CDP, 

exercícios que não só trazem reconhecimento pelo desempenho, como trazem à tona novos 

temas, consolidando um papel importante para a área responsável.  Enquanto as áreas 

operacional e ambiental focam no desempenho e cumprimento de padrões e parâmetros, a 

gerência de sustentabilidade, pelo menos na Empresa 2, acaba tendo maior exposição focada a 

inovações conceituais internacionais, trazendo isto para dentro das discussões da empresa.   

4.3 Empresa 3 

A indústria de papel e celulose, com processos produtivos caracterizados pelo alto consumo de 

energia e água, emissões de GEE e de efluentes, tem, ainda, a madeira  como matéria prima. O 

setor que tem passado por mudanças estruturais nos últimos anos com a digitalização 

(substituição do uso do papel), surgimento de mais multinacionais e maior concentração de 

empresas que tendem a diminuir a gama de produtos que ofertam, se especializando  

(HETEMAKI ET AL., 2013).  

 

Entre os desafios enfrentados pelo setor está a mudança climática que afeta níveis de 

produtividade de sua matéria prima chave, a madeira. Empresas e lideranças do setor têm se 

comprometido publicamente com a adoção de práticas sustentáveis, buscando inovação e 

tecnologia para continuar crescendo. Algumas empresas têm se destacado pelos compromissos, 

iniciativas e práticas, e pela transparência com que reportam resultados e experiência. A 

Empresa 3 é a maior produtora e exportadora de papel para embalagens do Brasil e líder na 
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produção de embalagens de papel no mercado. A empresa tem 19 unidades industriais, sendo 

uma na Argentina e as outras 18 espalhadas em nove estados brasileiros. Há quase dez anos 

integra o índice de sustentabilidade da B3, e em 2021 se tornou  a única empresa industrial 

brasileira selecionada para compor a carteira global do índice Dow Jones, além da carteira de 

mercados emergentes, que referenciam as empresas líderes mundiais em desempenho 

econômico, práticas de governança e atuação socioambiental.  

 

Relatório de Sustentabilidade 

 

O relatório de sustentabilidade da Empresa 3, divulgado em junho de 2020,  também segue o 

modelo GRI. Aborda o desempenho e as práticas de gestão da empresa nos campos econômico, 

ambiental, social e de governança em 2019. Dentre os 23 temas materiais constam a mudança 

climática, uso de energia e de água, gestão de riscos e desempenho socioambiental de 

fornecedores. São indicativos de preocupação com desempenho socioambiental e exposição a 

riscos ambientais.  A gerência de riscos foi criada em 2018 e visa fortalecer a atuação 

preventiva e a segurança nos processos decisórios. O processo de gestão segue cinco etapas 

principais:  Identificação, Análise, Tratamento, Monitoramento e Plano de Contingência.  

 

Critérios de impacto e vulnerabilidade são usados para entender a medida, ou criticidade, do 

risco a fim de escolher dentre caminhos, abordagens, possíveis: reduzir, transferir, aceitar ou 

explorar o risco/oportunidade. Identificam e definem cinco tipos de risco:  

 

● Estratégico: Afetam os objetivos estratégicos, podem ser fortemente influenciados por 

fatores externos, porém também estão sujeitos a fatores internos.  

● Financeiro: Associados à gestão financeira da Organização. São de origem 

predominantemente interna, porém, podem também ter origem externa.  

● Operacional: riscos relacionados à infraestrutura da Companhia (processos, pessoas e 

tecnologia), que afetam a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de 

recursos. A origem predominante é interna.  

● Regulatório: riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis 

aplicáveis ao setor de atuação e leis gerais (ambiental, trabalhista, cível e tributário/ 

fiscal).  
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● Meio Ambiente: Decorrentes de eventos, acidentes ambientais e mudanças climáticas 

com consequências sociais e/ou econômicas ao negócio. São de origem externa. 

(Empresa 3, Política de Gestão de Riscos, janeiro/2016, p.4) 

 

Vale ressaltar que os riscos operacionais, dentre os quais figuram “Explosões, incêndios, 

desgastes decorrentes do tempo e da exposição às intempéries e desastres naturais” são alvo de 

monitoramento permanente (Relatório de Sustentabilidade, 2019). Em uma seção dedicada à gestão 

do clima, o relatório comenta sobre os riscos climáticos aos quais a empresa está exposta e que 

foram mapeados. Incluem  o aumento de temperatura e o aumento de índices de chuva, que 

podem trazer impactos negativos como aceleração do ritmo de crescimento de pragas florestais; 

necessidade de maior irrigação nas florestas; e alterações na fenologia (ciclo biológico) das 

espécies de pínus e eucalipto, impactando programas de melhoramento florestal. Falam, ainda, 

do esforço de quantificar o valor financeiro representado pelos riscos e oportunidades oriundas 

de mudanças no clima, seguindo o arcabouço do Task Force for Climate Disclosure (TFCD), 

e da incerteza inerente à variabilidade de clima. Embora não falem especificamente da 

adaptação climática, divulgam o mapeamento de riscos de todos os tipos e citam estratégias de 

mitigação de risco que incluem medidas adaptativas como (i) a criação do Departamento de 

Eficiência Florestal e Ecofisiologia/ e investimento em pesquisa florestal com teste de diferentes 

materiais de pínus e eucalipto, sendo estes mais resistentes, por exemplo, a déficit hídrico ou pragas 

(este investimento faz parte da área de pesquisa e desenvolvimento florestal), e (ii) a gestão 

integrada/adaptativa dos recursos hídricos, com medidas para redução do consumo da água e 

aumento de reuso. Estudo de diversificação de fontes de água, incluindo reutilização. 

 

Questionário Clima, 2020 (plataforma CDP) 

 

As respostas do Relatório CDP da Empresa 378 sobre clima de 2020 foram acessadas online. 

Ao responder o questionário sobre clima da CDP, a Empresa 3 reafirma o compromisso com a 

construção de relações éticas e com um ambiente de negócios mais transparente que contribui 

para a consolidação de uma sociedade mais justa e sustentável. O conceito do desenvolvimento 

sustentável orienta suas operações industriais e florestais onde buscam a preservação da 

biodiversidade e o equilíbrio ecológico nos ecossistemas onde existem. As políticas de 

sustentabilidade da empresa afetam toda sua cadeia de produção.  

 
78 Climate Change 2020, respostas ao questionário CDP. Disponível em: < https://www.cdp.net/en/responses > 

Acesso em 28/janeiro/2021 
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Questões de clima fazem parte de mecanismos, de análise e orientação estratégica, de 

governança da empresa. Embora a responsabilidade pelas questões climáticas esteja com o 

diretor de sustentabilidade, o comitê de sustentabilidade, e o gerente de meio 

ambiente/sustentabilidade que, juntos, fazem a avaliação e gestão de riscos e oportunidades, o 

monitoramento é realizado pela área corporativa de sustentabilidade e meio ambiente.  Cabe a 

eles monitorar a evolução e andamento de agendas globais e nacionais de clima, mapeando 

riscos e oportunidades relacionados a questões emergentes. Além disto, fazem a inserção e 

monitoramento de orientações e resultados da gestão ambiental e climática nas unidades e 

instalações da Empresa 3. A empresa oferece incentivos monetários atrelados a metas de 

redução de emissões, de eficiência e pela inclusão de critérios ambientais nos processos de 

compras com engajamento da cadeia de suprimentos.  

 

A Empresa 3 dispõe de um processo para identificar, avaliar e responder aos riscos e 

oportunidades climáticos e vem implementando, também, as recomendações do TFCD para 

realizar gestão, integração e divulgação dos riscos climáticos. Para a empresa, impactos 

consideráveis são definidos com base na análise de quatro fatores, conforme o quadro abaixo.  

 

Tipo de risco Critérios para classificação de riscos 

Financeiro Impacto acima de 30% do EBITDA = impacto considerável 

●  > R$ 700 milhões = critical impact 

●  > R$ 400 milhões, < =R$ 700 milhões =  high impact 

●  > R$ 150 milhões <= R$ 400 milhões = medium impact 

Reputacional 

(nacional e 

internacional) 

Duração do período de exposição 

●  > 24 meses = critical impact 

● Entre 12 a 24 meses =  high impact 

● < 12 months = medium impact 

● Sem danos à imagem pública = low impact 

Acidentes 

ambientais 

• Acidentes ambientais de difícil remediação ou causadores de acidentes 

ocupacionais são tratados como riscos estratégicos ou financeiros de 

impacto considerável. Sua avaliação considera os seguintes fatores: 

● Temporalidade - o momento em que o risco foi identificado (Se o risco 

se materializou no presente ou no passado, e se influi no contexto atual 

ou se irá influir no futuro 

● Incidência – é considerada direta se a atividade causadora do impacto 

estiver sob controle de empresa, ou indireta se a empresa apenas exercer 

algum grau de influência sobre a atividade geradora do impacto 

● Condição (da atividade) – normal ( para atividades rotineiras), anormal 

(para atividades não-rotineiras) e emergencial para condições resultantes 

de atividades não planejadas   
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Escopo da área do 

impactos 

● O impacto é localizado ou afeta outro setor 

● A severidade do impacto: baixo, médio ou alto 

● Existência de reclamações 

Quadro 19. Critérios para classificação de riscos (conforme declarados/descritos nas respostas 

ao questionário CDP) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para fazer a gestão dos riscos, a empresa tem um departamento próprio que promove reuniões 

trimestrais com as outras áreas da empresa a fim de definir ou monitorar controles e, ou, planos 

de ação para mitigação de riscos identificados. A empresa também conta com um Comitê de 

Riscos composto pela diretoria executiva que utiliza suas reuniões, também trimestrais, para 

discussão e tomada de decisões. A área de gestão de riscos conduz o processo em três etapas:  

 

1- Levantamentos sobre a exposição da empresa a riscos   

(i) Usam cenários de condições climáticas futuras para identificar as principais mudanças que 

podem impactar o negócio, considerando em última instância o risco físico. 

(ii) Cenários macroeconômicos futuros também são considerados para identificar riscos, além 

dos físicos, como por exemplo os riscos de mercado, reputacionais, e regulatórios.  

 

2- Avaliam os riscos materiais frente aos parâmetros incorporados ao sistema de gestão de 

riscos de acordo com aspectos financeiros, reputacionais, de saúde e segurança, meio ambiente, 

entorno/comunidade, e outros.  

 

3- Aqueles riscos considerados de maior impacto são objeto de planos de mitigação. Quando 

se trata de oportunidades - são objeto de planos de exploração e aproveitamento.  

 

As unidades do negócio são responsáveis por endereçar, adequadamente, seus riscos, conforme 

identificados em matriz de vulnerabilidade, de acordo com os controles e planos de ação e 

mitigação. Os planos são oficializados e sua implementação fica sujeita a monitoramento pela 

área de gestão de riscos.    

 

Os cenários climáticos, citados acima, que são usados pela Empresa 3 partem do modelo 

climático CMIP5, do World Climate Research Program, plataforma para colaboração 

científica mundial cujas pesquisas e modelagem constituem bases para os trabalhos do IPCC.  

Simulações foram feitas considerando a modelagem de sistemas terrestres, HadGEM2-ES, e 
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os caminhos representativos de concentração [de emissões de CO2]  (RCPs) 2.6, 4.5, 6 e 8.5, 

em todas as regiões onde a Empresa 3 tem suas unidades, considerando um horizonte temporal 

até 2040. Segundo especialistas, o grau de incerteza sobre condições e suas evoluções aumenta 

a partir de 2040. O processo de modelagem e aplicação de cenários envolve o mapeamento 

interno (dados a coletar e alinhamento de tempo), a análise dos resultados da modelagem, e a 

identificação de riscos e oportunidades que são categorizados de acordo com o grau de certeza 

sobre incidência, magnitude e severidade de seus impactos potenciais. Resultados destas etapas 

identificaram os principais riscos que, em seguida, passaram por discussões que serviram como 

base para planejamento estratégico e tomadas de decisão da empresa.  

 

A Empresa 3 monitora riscos relativos à regulação (existente e emergente), tecnológico, 

jurídico, de mercado e reputacionais que consideram relevantes para os riscos climáticos 

enfrentados pela empresa. Além disso, monitoram riscos físicos crônicos e agudos. Além do 

risco regulatório cuja manifestação seria a consolidação de um mecanismo de precificação de 

carbono, considerado muito provável e esperado no médio prazo,  a Empresa 3 identifica a 

mudança nos padrões de precipitação e a elevação de temperaturas (ambos riscos crônicos) 

como tendo o potencial de causar impacto financeiro e estratégico considerável nos negócios 

da empresa. O quadro abaixo resume aspectos dos riscos físicos descritos no questionário CDP, 

2020. 

 

Risco Descrição do risco Probabilidade Impactos possíveis Solução proposta  Custo da 

solução 

Crônico:  

Elevação 

das 

temperaturas 

médias  

A elevação de 

temperaturas 

(aprox. 0,32 graus 

por década) afeta 

evapotranspiração 

das florestas 

plantadas, com 

queda de 

produtividade. 

Redução na 

quantidade média 

de chuvas de 

verão e aumento 

da temperatura 

leva a escassez de 

Provável 

 

(Curto  prazo) 

● Queda de 

produtividade 

de eucalyptus 

(3%) e pins 

(5%) 

anualmente 

obrigaria a 

compra de 

madeira no 

mercado para 

suprir demanda 

 

(gasto de 

 R$ 39.245.21, 

anualmente,  para 

compra de pinus e 

eucalipto a preços 

● Investir em 

pesquisas sobre 

eficiência 

florestal, 

ecofisiologia, 

nutrição florestal, 

pragas, via o 

departamento de 

pesquisas criado 

em 2018. 

● Iniciativas 

desenvolvidas 

incluem: 

● Pesquisa 

fitossanitária 

para proteção 

contra pragas e 

pestes 

R$ 

11.555.004 
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água ou períodos 

de seca o que 

reduzir/dificulta 

capacidade 

produtiva 

 

Perda (em 

toneladas de 

madeira) de 

produtividade 

média anual do 

pinus = 5%  

 

Perda (em 

toneladas de 

madeira) de 

produtividade 

média anual do 

eucalyptus = 3% 

do mercado atual)  

• Pesquisa em 

biotecnologia e 

aprimoramento 

genético para 

clonar e melhorar 

produtividade e 

resistência a 

mudanças no 

clima 

Crônico: 

Mudanças 

nos padrões 

de 

precipitação 

e 

variabilidad

e extrema 

nos padrões 

climáticos 

A redução da 

precipitação 

representa risco de 

seca e falta de 

água para a 

empresa cujos 

processos 

requerem o 

insumo, em 

especial em 

unidade de 

Goiana, única 

unidade produtora 

de papel reciclado, 

ondulado e sacos 

industriais 

 

Região Nordeste 

Mais provável 

que 

improvável 

 

(Curto prazo) 

● Queda de 

produtividade e 

aumento de 

custos 

operacionais 

● De especial 

relevância, esta 

unidade ser a 

única que 

produz papel 

reciclado, 

ondulado e 

sacos industriais 

 

(gasto de 

R$16.935.600, 

anualmente para 

compra de água 

durante três meses 

de seca) 

● Estudo para 

aprimorar 

processo para 

reduzir consumo 

de água 

● Redução do 

consumo com 

compra de 

equipamentos 

eficientes -duchas, 

sistemas de 

resfriamento a 

vapor, bombas de 

vácuo, etc.) 

● Substituição de 

água fresca por 

água clarificada  

● Tratamento 

microbiológico  

em torres de 

resfriamento, sem 

uso de água 

● Avaliar reuso de 

100% de água 

● Instalação de 

filtros 

● Armazenagem de 

água branca e 

clarificada 

R$1.900.00

0 

(refere-se 

ao custo de 

implementa

ção de 

medidas 

para 

redução de 

consumo e 

consumo 

mais 

eficiente) 

Quadro 20. Resumo dos riscos climáticos identificados pela Empresa 3 

Fonte. Elaborado pela autora 
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A base das operações da empresa, uma base florestal, faz com que o clima esteja em evidencia, 

padrões de temperatura, precipitação e eventos podem impactar direta e indiretamente na 

produtividade com impactos sobre crescimento de florestas plantadas ou nos preços da energia 

usada nos processos industriais.  

 

O planejamento estratégico da Empresa 3 está orientado à gestão de questões climáticas 

visando identificar e reduzir vulnerabilidades, assim como aprimorar, continuamente, 

processos e eficiência, inclusive com relação a emissões de GEE. O departamento de 

ecofisiologia da empresa monitora mudanças e impactos sobre florestas indicando linhas de 

pesquisa e oportunidades a explorar aos departamentos de P&D da empresa. O quadro abaixo 

relaciona as oportunidades resultantes de aspectos climáticos que foram identificadas e 

descritas, pela Empresa 3, em seu relatório CDP de 2020.  

 

Tipo de 

oportunidade 

Descrição Horizonte 

temporal 

Probabilidade 

de ocorrência 

Custo Estratégia de 

implementação 

Diversificação 

de ativos 

financeiros 

(uso de green 

bonds) 

Emissão de 

títulos “verdes”, 

com maturidade 

de 30 anos, com 

base na atuação 

reconhecida, 

validada, 

sustentável atrai 

financiamento de 

investidores 

comprometidos 

com causas   

Médio 

prazo 

Virtualmente 

certo 

Não tem 

custo de 

materializar  

 

 

Emitir títulos verdes para o 

mercado. O valor captado 

deve ser alocado para 

atividades que envolvem 

direta e indiretamente 

agenda climática; gestão 

florestal sustentável, 

restauração de floresta 

nativa, conservação de 

biodiversidade, energias 

renováveis, transporte 

limpo, produtos 

ecoeficientes, gestão hídrica 

sustentável,  e processos de 

adaptação. 

 

Impacto possível calculado 

é de 

R$ 1.970.000.000 (valor em 

$ convertido a real dos 

títulos colocados no 

mercado em 2019)  

Uso de fontes 

de energia 

com menor 

A construção de 

novas unidades 

ou substituição 

Médio 

prazo 

Provável R$3.590.857 

O valor para 

materializar a 

● Substituição de fontes 

de energias passando a 

usar fontes renováveis 
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índice de 

emissões 

de fontes de 

energia por 

renováveis pode 

trazer eficiências, 

reduzir custos 

operacionais, e 

permitir que 

excesso de 

energias gerada 

seja vendida para 

o grid. Em linha 

com 

compromissos 

públicos, 

contribui a 

matriz limpa, e 

representa 

antecipação a 

mudanças de 

regulamento e 

exigências que 

limitam as 

emissões. 

oportunidade 

considera a 

substituição 

de 

combustível 

por biomassa 

realizada ao 

longo dos 

últimos 14 

anos. Não 

considera 

custo de 

troca de 

equipamento

s para 

processos 

com 

biomassa 

(biomassa) 

● Aumentar eficiência 

energética de 

processos produtivos 

● Obter certificação ISO 

50001 

● Organizar e formalizar 

acordos para venda de 

energia para o SIN 

  

As medidas teriam impacto 

em torno de  R$ 

124.340.107,25 oriundo de 

economias já que não seria 

necessário comprar/usar 

combustível fóssil em 

nenhuma das estruturas da 

organização 

 

Diversificação 

de atividades 

de negócios  

Venda de 

certificados 

internacionais de 

energia 

renovável 

(I-RECs) gerados 

a partir da 

adoção de 

geração de 

energia limpa em 

unidades 

produtivas com 

contribuição de 

excesso ao grid 

nacional aumenta 

receita da 

empresa através 

da diversificação 

Curto 

prazo 

Virtualmente 

certo 

R$ 

378.601,70 

 

 (O custo 

para 

materializar 

refere-se ao 

custo das 

emissões 

geradas na 

produção)  

● Geração de energia 

renovável e venda de 

excedente para SIN 

● Obtenção de certificação 

ISO 50001 atestando 

qualidade e propriedades 

  

O excedente vendido, como 

I-REC para o SIN 

representa R$1,367,780.70 

Quadro 21. Resumo das oportunidades climáticas identificadas pela Empresa 3 

Fonte. Elaborado pela autora 
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A natureza do negócio junto aos  riscos e oportunidades climáticos influenciam as estratégias 

adotadas e o planejamento financeiro da organização. Impactam considerações relativas aos 

produtos e serviços oferecidos, cadeia de suprimentos, investimento em P&D e operações onde 

experimenta gastos evitados com combustíveis fósseis, redução de emissões e economias. À 

medida em que produz de forma mais eco-eficiente, a empresa comunica com clientes e 

consumidores, atendendo a necessidades e aproveitando oportunidades. Junto a sua cadeia, 

inclui em sua avaliação de fornecedores levantamentos sobre medidas de redução de emissões 

e adaptação, incluindo transferência de tecnologias. Por exemplo, a partir de pesquisas 

produziram sementes de variedades de pinus e eucalipto mais resistentes a mudanças de 

temperatura que foram compartilhadas, junto com informação sobre manejo, com a cadeia 

produtora. Com investimentos no desenvolvimento da bioeconomia, tem aplicado recursos 

advindos da emissão de títulos verdes, abordagem original em termos de pesquisa e 

financiamento. 

 

Entrevista em profundidade 

A entrevista com a Empresa 3 ocorreu no dia 5 de março de 2021 e teve duração de 60 minutos. 

A agenda da sustentabilidade sempre esteve presente na Empresa 3, inserida há 

aproximadamente 120 anos. A empresa está preparada, se posiciona e inclusive está 

percebendo retornos com o avanço de abordagens ambientais, sociais e de governança (ESG, 

do inglês) que tem ganhado protagonismo entre empresas e no mercado de capitais. A questão 

do clima também faz parte disto. A empresa tem histórico de fazer inventário de emissões, 

investimento em redução de emissões (de GEE) e de envolvimento nas questões de adaptação.  

Além disso, a empresa vê o valor de “ter uma ação integrada, uma visão, uma liderança 

tocando. Aí é onde entrou a área de sustentabilidade. Entra a nossa inteligência para poder 

organizar, engajar, fazer um trabalho conjunto, potencializar as ações e ter uma direção 

integrada dos riscos e principalmente atreladas aos riscos da companhia”, segundo a entrevista. 

Assim afirmou o entrevistado, responsável pelo braço, dentro da área de sustentabilidade da 

empresa, que cuida de questões relacionadas à mudança climática, mercado de carbono e dos 

riscos e oportunidades associados a isto.  O negócio, com base florestal, está atrelado ao clima, 

sofrendo impactos de mudanças de precipitação e temperatura. O diagnóstico inicial sobre risco 

veio da equipe de florestas: 
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“A nossa atividade está literalmente envolvida, a nossa alma, 

digamos assim, é a base florestal da companhia e ela está 

literalmente envolvida com a questão de clima, com a questão de 

precipitação, de aumento de temperatura. Então, naturalmente, a 

área de pesquisa florestal foi identificando as alterações 

climáticas  e estudando e acompanhando e foi levantando alertas 

para a companhia.” (entrevista Empresa 3) 

Na Empresa 3, para a agenda de negócios, “as questões relativas à adaptação são tratadas como 

riscos e oportunidades”, informou a entrevistada. Além da participação no índice de 

sustentabilidade empresarial (ISE) da bolsa de valores de São Paulo, a B3, e responder aos 

questionários CDP de clima, florestas e água, a Empresa 3 tem como norteador orientações e 

recomendações do Task-force for Climate related Financial Disclosures (TCFD). A TCFD, 

composta por 31 membros internacionais incluindo financiadores, seguradores, empresas de 

rating, contábeis e outras, foi formada em reação à demanda internacional por maior clareza 

sobre a melhor forma de apurar e precificar riscos e oportunidades associados a riscos 

climáticos.   

A abordagem da empresa inicia-se com um mapeamento usando cenários climáticos futuros, e 

envolve conversas com as áreas afetadas a fim de levantar dados sobre vivências e ameaças 

materializadas. Após o levantamento ocorre um esforço de priorização, classificando os riscos 

e oportunidades conforme o sistema da Empresa 3. O grupo de sustentabilidade leva as 

informações sobre  riscos para tomada de decisão, entrando na esfera de discussão da alta 

liderança. 

Na Empresa 3, trata-se de  processo contínuo de apuração e discussão envolvendo (i) mapear 

e priorizar riscos; (ii) inclusão na matriz de riscos da companhia; (iii) prover informações e 

levar situações e análises para tomada de decisão da alta liderança; (iv) desenvolver medidas 

de mitigação e explorar oportunidades. As oportunidades são elementos importantes para a 

empresa. Os riscos considerados prioritários são atrelados a indicadores. Por exemplo, o risco 

hídrico tem como indicador a disponibilidade hídrica que é  acompanhada de forma consistente.  

Atrelado a isto, a Empresa 3 realiza o cálculo de impacto econômico ( o cálculo segue fórmula 

predefinida e diversas premissas preestabelecidas).  
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A empresa não tem apetite para risco. Consideram cenários climáticos com mudanças mais 

agressivas e consideram horizonte temporal até 2030, e também até 2040, fazendo cruzamento 

destes dados com planejamento estratégico de longo prazo do negócio. Onde identificam 

oportunidade de mitigar e agir, visam a implementação de ação preventiva, sem aguardar 

nenhum ponto de inflexão (turning point).  

As adaptações têm ocorrido de forma incremental, orgânica nas duas áreas principais da 

empresa, dependendo de monitoramento contínuo. À medida em que a área de pesquisa 

florestal identifica alterações climáticas, acompanhando relatórios do IPCC e outros avanços 

científicos, sinaliza com respeito a ameaças promovendo mudanças e ajustes. Práticas de 

manejo aprimoradas, introdução de pesquisas genéticas e fitossanitários têm trazido aumentos 

de produtividade.  A situação experimentada pela área industrial também contribui para ajustes. 

Em 2013, enfrentaram a crise hídrica com  possibilidade de escassez em algumas regiões disse 

a entrevistada: “A área industrial também, em 2013 viveu a crise hídrica. A gente começou a 

se relacionar também com a forte possibilidade de uma escassez. [Precisamos levantar] em 

quais regiões nós estamos vulneráveis a esse risco. A gente foi vivenciando a própria 

mudança.”  Atualmente, ao planejar uma nova expansão, consideram o cenário climático na 

região de interesse para tomada de decisão. Investimento em tecnologias de baixo carbono 

diversificam a matriz energética e trazem economias com a substituição de fontes fósseis por 

biomassa como fonte de energia. 

Fatores externos têm pouca influência sobre as decisões em prol de adaptações, esforços para 

mitigar riscos ou aproveitar oportunidades. Embora exista a possibilidade de implantação da 

precificação de carbono, encarado como elemento regulatório, nem políticas públicas nem o 

Plano Nacional de Adaptação (PNA) exercem  influência sobre a tomada de decisão neste 

momento. Tampouco se identificam resistências. 

A cadeia de fornecedores surge como área com potencial de melhora, podendo se beneficiar de 

uma abordagem integrada de gestão de risco. A entrevistada comentou, “um ponto de melhoria 

que a gente precisa trabalhar é a nossa cadeia. A cadeia é relevante principalmente dos 

fornecedores de madeira”.  A atuação se centrará, principalmente, junto aos fornecedores de 

madeira com ações envolvendo uma mistura de responsabilidade social e mitigação de risco. 

O esforço de conscientização e comunicação sobre o clima é fundamental. A área de 

sustentabilidade acompanha a inclusão dos riscos climáticos nas análises das diferentes áreas 
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e monitora o desenvolvimento dos planos de mitigação. Tem interface com equipes de pesquisa 

florestal, de compra e venda de energia, e com as unidades industriais já que algumas estão 

localizadas em regiões com escassez de água.  

Dentre as dificuldades citadas está o desenvolvimento de oportunidades e, com frequência, a 

atribuição de retornos a esforços adaptativos. Na Empresa 3, um exemplo seria o crescimento 

da venda de alguns tipos de papel que podem ter se beneficiado da queda na procura por 

plástico ou representar a materialização de retornos em cima de um novo produto menos 

carbono intensivo, atendendo a uma demanda do mercado.   

Em termos de parcerias, começam a surgir oportunidades de trabalhar em conjunto com outras 

empresas, fornecedores e outras instituições parceiras conforme ampliam as análises de risco 

para a cadeia de valor.  Como setor, participam de fóruns de discussão cumprindo função 

importante como geradores de informação. As principais parcerias, porém, ocorrem com 

fornecedores e clientes em ações como a divulgação de informação sobre pegada de carbono, 

que a Empresa 3 disponibiliza junto com dados de produção da embalagem e o cliente, em 

seguida, considera em seu material e divulgação.  

A entrevistada comentou, “surgem essas oportunidades de trabalho em conjunto com outras 

empresas ou com fornecedores ou outras instituições que são parceiras da companhia e que 

está surgindo agora conforme a gente vai ampliando essa análise de risco para a cadeia de valor, 

mas ainda as oportunidades de trabalhos em conjunto dentro da agenda ainda é muito para 

mitigação”. 

Equipes de P&D colaboram, ainda, com outros especialistas para o design de embalagens de 

baixo impacto, menos emissões.  

Percebem a participação em índices como o Dow Jones e o CDP como forma de aprimorar sua 

gestão. Os processos trazem questões que estão nas fronteiras da gestão climática, norteando 

novas pesquisas, diagnósticos e ações.  São, também, um caminho para demonstrar o 

comprometimento. 

Um dos diferenciais da empresa, é seu envolvimento na agenda do clima - seu CEO está entre 

as lideranças empresariais participantes da COP-26, adotam  metas de redução baseada na 

ciência,  e adotam práticas alinhadas com a obtenção de reduções reais de emissões. 
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5 Discussão e análise perante a literatura 

A revisão de literatura sobre adaptação ao risco climático, o papel do setor empresarial na 

questão climática e a gestão de riscos trouxe à tona diversos tópicos de interesse. Não somente 

a discussão sobre características do problema climático e da adaptação, mas a descrição dos 

diferentes tipos de estratégias de adaptação, caracterização de riscos e medidas adaptativas bem 

como exploração das dificuldades e fatores importantes para o sucesso de iniciativas de 

adaptação foram descritos. 

O desafio climático exige novas abordagens.  Evidentemente, há espaço para a atuação das 

empresas na adaptação ao risco climático, ainda que isto exija delas uma renegociação de sua 

função social. Segundo a literatura, este novo papel envolve, na questão climática, o 

investimento (ou financiamento) de medidas adaptativas, mas também inclui o 

desenvolvimento e disseminação de tecnologias e inovações, e a disseminação de serviços 

prioritários.  

Características das empresas afetam sua habilidade de adaptar. Isto inclui a disponibilidade de 

recursos, existência de capacidades, e ideologias organizacionais. A cultura organizacional, 

assim como aspectos subjetivos dos gestores, impacta nas escolhas relacionadas a clima, risco 

e adaptação.  

Esta seção contém uma análise vertical de cada empresa que compôs o estudo de caso múltiplo, 

considerando sua atuação e práticas vis-a-vis temas e tópicos surgidos na revisão bibliográfica. 

Especificamente, analisa-se a estratégia de adaptação, percepções sobre risco e vulnerabilidade, 

tipos de medidas adotadas, fatores motivadores, relações de colaboração e parcerias, e 

diferenciais de gestão, frente às práticas e conceitos apurados no referencial teórico. 

Em um segundo momento, apresenta-se uma análise transversal comparando as práticas e 

características das empresas entre si, e perante a literatura acadêmica. 

5.1 Empresa 1  

A Empresa 1 tem postura avessa a riscos, preferindo medidas de no ou low regret (MONZONI, 

2014; HUANG-LACHMANN, 2019). Aplica, atualmente, uma estratégia de adaptação 

visando a prevenção de perdas e agindo para reduzir a exposição a impactos climáticos 

(AGRAWALA. 2011). Endereça riscos diretos às suas operações, considerando ainda os 
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impactos climáticos materiais de sua cadeia de valor (LINNENLUECKE ET AL., 2011; 

MONZONI, 2014) com enfoque na conscientização sobre riscos, promovendo melhorias na 

gestão de riscos de fornecedores, e desenvolvendo medidas mitigadoras e de prevenção com 

relação a fornecedores críticos, logísticas de entrada e saída de insumos e produtos.  

A questão climática e a adaptação, propriamente, vieram à tona em suas estratégias 

relativamente recentemente, evoluindo entre 2009 e 2014. Mudanças gradativas, até então não 

percebidas, de padrões climáticos acabaram por impactar as operações da empresa. A escassez 

hídrica vivida forçou uma reavaliação de condições, um redirecionamento de estratégias de 

sustentabilidade, e medidas reativas, concomitantes com o impacto (GASBARRO E PINKSE, 

2016). Segundo critérios propostos por Gasbarro e Pinkse (2016) em sua representação das 

posturas possíveis diante da adaptação (vide Figura 3), que traça a relação entre a 

vulnerabilidade no eixo y e a consciência sobre esta vulnerabilidade no eixo x,  a Empresa 1 

teria migrado de uma posição no quadrante superior esquerdo para o quadrante superior direito, 

com crescente consciência sobre seu estado de vulnerabilidade com relação a risco climático. 

Vale observar que a empresa teve condições de apurar sua situação e tomar providências 

planejadas (SMIT ET AL., 2000; GASBARRO E PINKSE, 2016) devido a posturas 

consolidadas de atenção a questões de sustentabilidade - sociais, ambientais e de governança, 

retratadas pelo envolvimento com o GHG Protocol, realização de inventários de emissões e 

participação no Pacto Global, além da existência de uma área de desenvolvimento sustentável 

(em 2009) que já representavam consciência sobre o clima. Fatores subjetivos 

(LINNENLUECKE, 2012) e lideranças que tem papel importante nos processos decisórios de 

adaptação (WINN ET AL., 2011; SIMOES ET AL., 2017) e que estivessem aptas ou abertas 

ao learning, podem ter feito a diferença (BAIRD ET AL., 2015; LECK E SIMON, 2015; 

NICOLETTI AT AL., 2019). Os processos de reporte sobre sustentabilidade e de participação 

em fóruns sobre temas relacionados serviram como ferramentas de aprendizagem, fomentando 

uma cultura organizacional mais apta a lidar com aspectos dinâmicos e complexos da mudança 

climática, facilitando o desenvolvimento de uma estratégia de adaptação (BERKHOUT ET 

AL., 2006; NICOLETTI ET AL., 2019). A maior conscientização sobre os riscos climáticos, 

suas dinâmicas e tempos, têm provocado mudanças no negócio e está refletida na adoção de 

horizontes temporais estratégicos mais longos, por exemplo. Esta familiaridade também se 

reflete na atualização regular de parâmetros climáticos e cenários. A natureza dinâmica e 
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interconectada do clima levanta a necessidade de atualizações, quanto mais frequentes e 

completas, melhor. 

Fatores internos e externos, ou endógenos ou exógenos, que motivam a atuação da empresa 

incluem a busca por vantagem competitiva e garantia de produtividade (AVERCHENKOVA 

ET AL., 2016), capacidade de aprendizado (BERKHOUT, 2006) e capacidade adaptativa 

(BROOKS, 2003). Como esperado, também figuram como motivadores, questões regulatórias 

(PULVER E BENNEY, 2013) e as práticas da concorrência (MONZONI, 2014) e do setor em 

que a empresa atua. 

As medidas de adaptação implementadas resultam de mapeamento, análise e priorização de 

riscos materiais que refletem percepção aguçada sobre a exposição e a vulnerabilidade da 

empresa e uma maior consciência acerca da relação simbiótica com seus entornos. A Empresa 

1 foca nos riscos estratégicos (RICE E DUNBAR, 2016; KAPLAN E MIKES, 2012). 

Enfrentam o desafio de dimensionar corretamente os riscos climáticos aos quais a empresa está 

exposta (SUSSMAN E FREED, 2008), situação complicada pela dificuldade de trabalhar com 

dados climáticos. Monzoni (2014) cita esta como uma das barreiras enfrentadas por empresas 

brasileiras que percebem uma desconexão entre as linguagens científica climática e de negócios 

e a dificuldade de comunicar-se sobre o assunto, suas iniciativas e resultados. 

A gestão do risco e da sustentabilidade é integrada ao negócio permitindo ações coordenadas 

e de visão mais ampla. Esta visão sistêmica, desejável, permeia os processos de identificação 

de riscos e oportunidades. Fomenta ainda a busca por parcerias e colaboração para endereçar 

riscos difusos. Os exemplos dos projetos Aquapolo e  Duque de Caxias são arranjos ousados 

envolvendo negociações com diversos atores, operando em uma região sujeita à escassez de 

água. Vão além dos arranjos mais comuns que envolvem participação em painéis e discussões 

setoriais sobre clima.  Uma das etapas de sua metodologia envolve o engajamento: identificar 

atores, convocar, explicar, e implementar conjuntamente. 

O desenvolvimento de oportunidades, especificamente, com desenvolvimento de tecnologias e 

inovação, é visto como o principal papel do empresariado.  Ainda que as ações de adaptação 

possam, eventualmente, resultar em reduções de emissões contribuindo à melhora do meio 

ambiente e às metas nacionais, não fica evidente nenhuma mudança na visão e expectativas 

sobre o papel social da empresa. Isto é, não fica evidente nenhuma expectativa de contribuição 

ou participação, por parte das empresas, na adaptação societal nacional ou regional, de 
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comunidades (AVERCHENKOVA ET AL., 2016). Sua visão sobre o papel do governo é clara, 

e separada do papel da empresa. Precisam ir além das políticas públicas que são necessárias 

para viabilizar o aproveitamento de oportunidades, entre outras coisas, e requerem capacitação 

nas esferas municipais e estaduais  e precisam estar à frente de projetos tais como construção 

de píer ou engordamento da orla, por exemplo. 

Os processos decisórios não consideram a incerteza característica do risco climático. Para a 

Empresa 1, o risco climático é real e tem de ser administrado para garantir produtividade, 

operações e competitividade. 

5.2 Empresa 2  

A estratégia de adaptação aplicada na Empresa 2 visa à prevenção de danos e à restauração de 

ativos danificados por impactos climáticos (AGRAWALA, 2011). Medidas de monitoramento 

de indicadores de clima e manejo ou podas de vegetação são realizadas, por exemplo, visando 

reduzir riscos às operações, mas, prioritariamente, facilitam o acesso rápido de equipes 

designadas para remediar os danos em caso de eventos climáticos ou materialização de outros 

riscos. Visa a proteção do negócio, endereçando riscos físicos à infraestrutura da empresa, 

geração de energia hídrica, e evitando pagamentos de indenização a clientes e multas ao 

governo em caso de interrupção de serviços.  O potencial representado pela redução drástica 

de chuvas, o risco hídrico, é um risco material estratégico (WEINHOFER E BUSCH, 2012; 

KAPLAN E MIKES, 2012) para o negócio que, afinal, comercializa a energia da água. Isto 

tem impulsionado a diversificação de fontes energéticas e, possivelmente, o desenvolvimento 

de um modelo de negócios alternativo (DIBELLA, 2019), representado por uma oportunidade 

desenvolvida pela Empresa 2.  Enfronhada neste objetivo está a função desempenhada pela 

Empresa 2, como empresa com participação do governo, de garantir a provisão de serviços 

(BOLIVAR ET AL., 2015, MUSACCHIO ET AL., 2015), a resiliência societal (SURMINSKI, 

2013). 

A postura da empresa diante de sua vulnerabilidade e percepção disto é interessante. Ainda que 

demonstre consciência da vulnerabilidade de suas operações, tem estratégia adaptativa reativa 

em alguns aspectos. A decisão pela abordagem do “esperar para ver” (GASBARRO E 

PINKSE, 2016; BERKHOUT ET AL., 2006), perceptível em casos de monitorar onde ocorrem 

queda de árvore para enviar equipes, por exemplo,  pode estar ligada ao custo e viabilidade de 
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realizar atividade preventiva em toda a infraestrutura muito ampla da empresa em 

complemento a obras de expansão e manutenção amplas e regulares.   

Por outro lado, esforços de desenvolver novos fluxos de renda com venda de certificados de 

energia renovável e de serviços de consultoria em eficiência energética demonstram postura 

antecipatória (SMIT ET AL., 2000, GASBARRO E PINKSE, 2016). Como um todo, portanto, 

no modelo de Gasbarro e Pinkse (vide Figura 3), a empresa estaria posicionada no quadrante 

superior direito. Os processos decisórios refletem ideologia organizacional, recursos 

disponíveis (LINNENLUECKE, 2011) sendo  também influenciados por fatores institucionais 

externos, pelas atitudes perante o risco, e pela confiança em sua capacidade de lidar com os 

impactos. Seus processos decisórios se pautam pelo princípio da precaução (DIONNE, 2013). 

Fatores motivadores da adaptação da Empresa 2 incluem uma preocupação em minimizar 

riscos e impactos. Inclusive, fica perceptível na descrição sobre seus processos de mapeamento 

de riscos que consideram a possibilidade de ocorrência de algum evento de descontinuidade 

massiva (WINN ET AL., 2010), caracterizado como evento gerador de prejuízo acima de R$1 

bilhão e com prazo de recuperação acima de cinco anos.  

A gestão de riscos da Empresa 2 é feita continuamente com softwares apropriados.  O 

mapeamento e inclusão de riscos no sistema envolve três fases, cada qual com suas diversas 

atividades - de identificação do risco, análise sobre a probabilidade de ocorrência e impactos, 

e avaliação de opções de mitigação e seus resultados (SMIT ET AL., 2000; BERKHOUT ET 

AL., 2006; SUSSMAN E FREED, 2008; WEINHOFER & BUSCH, 2012; RICE E DUNBAR, 

2016). A gestão de riscos, de fato, incorporou o risco climático, fato que corrobora conclusões 

do estudo de Weinhofer e Busch (2012) sobre empresas do setor elétrico na Áustria e na Suíça. 

Segundo entendimentos, durante a entrevista em profundidade, o processo de monitoramento 

de questões climáticas é feito de forma descentralizada com unidades implementando práticas 

e rotinas próprias, adequadas a seus contextos específicos (ABREU ET AL., 2017). Trata-se 

de uma diferença comparado a posturas recomendadas na literatura que cita as vantagens do 

olhar sistêmico em termos de riscos, vulnerabilidades e impactos; e avalia que pequenos ajustes 

de rotinas e processos são apenas business as usual (KAPLAN E MIKES, 2012, 

LINNENLUECKE, 2011, SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009). 

O processo de identificação e priorização de oportunidades da Empresa 2 segue cronograma 

distinto.  Ocorre a cada 5 anos, atrelado a decisões sobre direções estratégicas da empresa. 
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As medidas de adaptação implementadas incluem ajustes suaves (soft) e duros (hard), com 

campanhas de conscientização de fornecedores (soft) e o desenvolvimento de projetos de 

iluminação com tecnologia LED, cogeração e geração distribuída (hard). A Empresa 2, 

inclusive, busca diversificar sua oferta de serviços, oferecendo consultorias através  da sua 

Empresa 2 SIM. Trocas e inovação na área tecnológica, P&D, são  prioridades para a empresa.  

Em termos de colaboração para adaptação, iniciativas parecem ocorrer de forma orgânica. Tem 

se centrado na participação da empresa como fonte de conhecimento e tecnologia ecoeficiente, 

junto à administração pública e figura em coalizão nacional pelo clima, plataforma que 

congrega empresas e organizações. 

Parece haver um esforço de otimizar momentos e estruturas de aprendizado organizacional e 

social em linha com conclusões do estudo de Nicoletti et al. (2019).  Esforços de comunicação 

têm sido empreendidos, pela equipe de sustentabilidade, junto à cadeia de fornecedores da 

empresa. Realizam treinamentos e distribuem cartilhas (esforço esse, que, isolado de outras 

ações, tem pouca efetividade) sobre  assuntos da agenda sustentável, incluindo direitos 

humanos e mudança climática, para verificadores contratados pela Empresa 2 (como parte do 

processo de inventário de emissões) e  empreiteiras responsáveis pela manutenção da 

distribuição, mas que frequentemente recorrem elas mesmas à terceirização de serviços. Os 

treinamentos visam a conscientização e vem sendo combinados com esforços de realização do 

inventário da empresa. Ainda não parecem indicar um trabalho maior de adaptação da cadeia 

de fornecedores frente ao risco climático. 

5.3 Empresa 3 

Por terem vivenciado situações em que a falta de água impactou suas operações e por 

entenderem que o risco climático afeta a viabilidade e produtividade de sua matéria prima 

fundamental, a Empresa 3 não tem apetite para risco e proativamente adota estratégia de 

adaptação preventiva (AGRAWALA, 2011). Também, de forma concomitante adotam 

medidas reativas (GASBARRO E PINKSE, 2016). A empresa tem alto grau de consciência 

sobre sua vulnerabilidade que também é alta. No modelo de quadrantes de Gasbarro e Pinkse 

(2016) estão no quadrante superior direito (vide Figura 3). 

Fatores endógenos também motivam a opção pela adaptação (BROOKS, 2003). Dentre estes, 

a cultura organizacional voltada à sustentabilidade e posturas das lideranças da empresa. Este 

contexto favorece a aprendizagem e se traduz, ainda, na criação de departamento de pesquisas 
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focado em genética, questões fitossanitárias e florestais e que se conecta com as diversas áreas 

da empresa de forma contínua.   Pela maturidade do olhar sobre riscos e estratégias mitigadoras 

de risco, e pela experiência com implementação de pesquisas e ajustes a Empresa 3 tem 

endereçado um desafio que emerge para a adaptação. Trata-se da dificuldade em mensurar 

resultados e calcular retornos (SURMINSKI, 2013). A Empresa 3 tem se envolvido na tentativa 

de definir e  quantificar metas de emissões climáticas utilizando os métodos e ferramentas 

propostos na iniciativa Science-Based Targets, plataforma que surgiu quase simultaneamente 

com o Desde o Acordo de Paris, em 2015, e que visa uma ação integrada do setor empresarial 

para atingir reduções significativas de emissões de GEE em alinhamento com metas do Acordo 

de Paris. Além disso,  aderiu ao TCFD, cujos arcabouços endereçam dificuldades de 

precificação de riscos climáticos. 

Na Empresa 3, a adaptação se encaixa em um olhar que considera riscos e oportunidades 

(NIEUWAAL ET AL., 2009) para o negócio, não ficando sujeita a dúvida ou incerteza sobre 

a possibilidade de que o risco climático se concretize (ISLAM & MOD-NOHR, 2017; 

AVERCHENKOVA ET AL., 2016; MONZONI, 2014; PULVER E BENNEY, 2013; 

WEINHOFER & BUSCH, 2012; WINN ET AL., 2011; MOSER E EKSTROM, 2010). 

Medidas de adaptação implementadas são tecnológicas, suaves (soft) e duras (hard) (SMIT ET 

AL. 2000, NOBLE ET AL., 2014; AVERCHENKOVA ET AL., 2016) com  mudanças e 

ajustes que, atualmente, podem ser descritos como incrementais e orgânicos, em linha com as 

características dos riscos climáticos observados, crônicos - mudanças gradativas, incrementais. 

A Empresa 3 faz uma classificação de seus riscos cujas cinco categorias (estratégicos, 

financeiros, operacionais, regulatórios e ambientais) se enquadram bem na proposta de Kaplan 

e Mikes (2012) que prevê riscos internos, estratégicos e externos. O processo de gestão de 

riscos envolve três etapas apurando exposição, avaliando materialidade e desenhando e 

implementando planos de mitigação e se beneficia de conexão regular, frequente com  as áreas 

da empresa e permeando os processos decisórios. Parece tratar de um sistema tradicional de 

gestão de riscos, que apenas incorpora mais um tipo de risco, o climático, segundo o 

pensamento de Weinhofer e Busch (2012). A inovação, incluindo com relação ao 

desenvolvimento dentro de novos mercados como o da bioeconomia e os mercados 

internacionais de títulos financeiros verdes demonstra esforços de diversificação. 
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Esforços de comunicação são direcionados a clientes e consumidores e tem fins comerciais. As 

parcerias que a Empresa 3 desenvolve ocorrem com clientes e fornecedores, mas, 

principalmente, estão voltadas ao alinhamento para divulgação e marketing ligados a madeira 

sustentável ou produtos com baixas emissões de GEE.  Em curso, tem algum trabalho de 

conscientização sobre risco climático com sua cadeia. 

5.4 Análise comparativa transversal 

A adaptação é um processo contínuo, dinâmico e desafiador. A gestão dos riscos não acaba. 

Por outro lado, a mitigação de emissões tem se consolidado como o primeiro passo, a porta de 

entrada, para empresas que optam por lidar com a questão climática. Guardando restrições, é 

possível dizer que, dentre as questões climáticas, a mitigação é mais fácil de comunicar 

possibilitando, ainda, a contabilização de ganhos financeiros. Por sua vez, a adaptação é difícil 

de descrever, quantificar e implementar. Requer um nível significativo de sofisticação no 

entendimento dos fenômenos climáticos, seus riscos e implicações para a própria sobrevivência 

das operações empresariais.  

As três empresas estudadas, atualmente, estão se adaptando ao risco climático. São avessas a 

risco, optando por endereçar a mudança climática com esforços soft e hard, no e low regret, e 

citando o princípio da precaução (HUANG-LACHMANN, 2019; DIONNE, 2013) 

reconhecendo que impactos da mudança climática existem e já afetam, ou em breve irão afetar,  

suas operações, instalações e cadeias de valor (WEINHOFER & BUSCH, 2012; 

LINNENLUECKE ET AL., 2011). O trabalho com as respectivas cadeias de valor parece estar 

em fase de mapeamento e conscientização.  Ainda incipiente, reflete ciência sobre a 

necessidade de inserir ou fortalecer a resiliência ao longo das próprias operações e das 

respectivas cadeias de valor (GHADGE ET AL., 2020) 

Todas utilizam cenários com trajetórias representativas de concentração de gases na atmosfera 

considerando, em sua tomada de decisão, as consequências possíveis que resultariam da 

manutenção  do business as usual comparada à adoção de  práticas mitigadoras de emissões, e 

adaptando-se para lidar com as consequências dos piores cenários. As três consideram 

horizontes de longo-prazo em seus planejamentos e avaliações de riscos em linha com 

características do fenômeno climático.  Além disso, adotam processos multifásicos de gestão 

de riscos, em linha com a literatura.   
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O quadro que segue proporciona uma visão rápida comparativa sobre as três empresas que 

compõem este estudo de caso múltiplo. 

  Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Setor de 

atuação: 

Químico e petroquímico Energia elétrica Papel e celulose 

Extensão 

geográfica 

das 

operações: 

Brasil, EUA, México, 

Alemanha 

Brasil (22 estados + DF) Brasil (9 estados), 

Argentina + escritórios em 

Brasil, EUA, Áustria 

Horizontes 

temporais: 

Prazos estabelecidas de 

acordo com estudos e 

projeções de dados e 

organizações de clima 

(INPE) 

Prazos estabelecidos de 

acordo com frequência de 

avaliações internas, 

planejamento estratégico e 

financeiro (Long-term 

strategy, multi-annual 

business plan, e annual 

budget) 

Prazos estabelecidos com 

base nas ações e objetivos 

estratégicos da empresa 

Curto 0-5 anos 0-1 ano 1-10 anos 

Médio 5-25 anos 1-7 anos 10-20 anos 

Longo 25-55 anos 7-21 anos 20-30 anos 

Quadro 22. Características básicas das empresas do caso de estudo múltiplo 

Elaboração própria 

 

A Empresa 1 e a Empresa 2, identificam riscos climáticos crônicos e agudos, enquanto a 

Empresa 3 descreveu apenas riscos climáticos crônicos associados às mudanças gradativas de 

padrões.  

As três citam as mudanças de precipitação com subsequente escassez de água como riscos; a 

elevação de temperatura com impacto sobre disponibilidade de água foi, ainda, citada pela 

Empresa 3. Citadas pela Empresa 2, as elevações de temperatura foram consideradas como 

risco - fatores que contribuem para a seca, incêndios e ventania com impacto destrutivo sobre 

suas instalações e também como oportunidade, podendo provocar aumento de consumo de 

energia para resfriamento (por consumidores e clientes). 
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As soluções idealizadas e implementadas por todas incluem medidas hard e soft, mistos de 

engenharia e tecnologias, ajustes de governança, produção e parcerias para obtenção de 

conhecimento técnico e pesquisas, construção e melhoramentos físicos, medidas de inspeção e 

controle, diversificação ou mudanças no uso de recursos (GASBARRO E PINKSE, 2016; 

SMIT ET AL., 2000; ISLAM & MOD-NOHR, 2017; NIEUWAAL ET AL., 2009; NOBLE 

ET AL., 2014; MARGULIS, 2017; AVERCHENKOVA ET AL., 2016). 

O quadro abaixo reúne as ações de adaptação das empresas estudadas, por categoria. Os 

esforços da Empresa 1, de treinamento e engajamento de sua cadeia de suprimentos, não se 

encaixam nas categorias. Porém, não podem ser ignoradas. Figuram em seu relatório CDP e 

denotam certa maturidade com relação ao tema (risco climático, gestão de riscos e adaptação) 

e ampliação do olhar, mais sistêmico (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020; HAYWOOD ET AL., 

2017; DAWSON ET AL., 2010, WALKER ET AL., 2002; FOLKE, 2016), reconhecendo os 

clusters de riscos, que se interconectam (CHAPELLE, 2019). 

Tipo de 

solução 

Medidas implementadas Empres

a 1 

Empres

a 2 

Empres

a 3 

Engenharia e 

tecnologias 

● Projetos de captação, reuso e dessalinização  

● Fortalecimento de estruturas físicas mediante 

ajuste de desenho/engenharia 

● Tratamento microbiológico em torres de 

resfriamento sem uso de água 

● Instalação de filtros 

● Armazenagem de água branca e clarificada 

X 

X 

 

 

  

 

 

X 

 

X 

X 

Governança e 

planejamento 

● Aprimoramento de planos de emergência 

● Estabelecimento de um comitê de gestão de riscos 

responsável pela compra/venda de energia e 

mitigação de riscos (composto por 7 pessoas) 

● Plano emergencial que prevê deslocamento de 

times de manutenção para reparos rápidos/ágeis 

● Plano de desenvolvimento de distribuição (PDD) 

● Avaliação da possibilidade de reuso de 100% de 

água 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Conhecimento 

técnico e 

pesquisas 

● Estudos de avaliação de risco hídrico para plantas 

localizadas em áreas sujeitas a risco hídrico 

● Aumentar acesso a informações e previsões de 

clima  

● Uso de estações e radares climáticos para obter 

previsões precisas 

● Investir em pesquisas sobre eficiência florestal, 

ecofisiologia, nutrição florestal, pragas, e clima - 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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pesquisa fitossanitária para proteção contra 

pragas e pestes e pesquisa em biotecnologia e 

aprimoramento genético para clonar e melhorar 

produtividade e resistência a mudanças no clima 

●  Estudo para identificar aprimoramentos no  

      processo para reduzir consumo de água 

 

 

 

 

 

X 

Construção e 

melhoramentos 

físicos 

● Construção de poços artesianos  

● Poda de árvores 

● Expansão e reforço de instalações e alta voltagem 

● Reforma do sistema de alta voltagem 

● Melhoria das redes de média e baixa voltagem 

● Reforma dos sistemas de média e baixa voltagem 

● Ajuste em torres de transmissão 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Medidas de 

inspeção e 

controle 

● Inspeção e corte preventivo em linhas de 

passagem 

● Revisão/checagem de projeto 

 X 

 

X 

 

Diversificação 

ou mudanças 

no uso de 

recursos 

● Redução da pegada hídrica 

● Redução do consumo com compra de 

equipamentos eficientes (duchas, sistemas de 

resfriamento a vapor, bombas de vácuo, etc.) 

● Substituição de água fresca por água clarificada 

em processos que não serão prejudicados 

X 

 

  

X 

 

 

X 

Quadro 23. Resumo de medidas adaptativas adotadas conforme informadas no questionário 

CDP  

Fonte. Elaboração própria 

 

Averchenkova et al.(2016) alertaram para a necessidade de melhorar ou garantir o 

entendimento sobre o que constitui adaptação e como isto difere da mitigação. De fato, a lista 

de medidas informadas acima inclui ações claramente identificadas com a mitigação. Porém, 

constam dos respectivos  relatórios CDP como exemplos de atividade adaptativa. Medidas 

adaptativas podem recorrer a novas tecnologias, ou buscar alternativas que geram menos 

emissões de CO2. Por exemplo, diante da previsão de redução de chuvas e consequente 

escassez hídrica, as três empresas buscaram alternativas - reduzindo consumo ou acessando 

novas fontes de energia que, quando renováveis, geram redução de emissões de GEE ou CO2, 

podendo ser classificadas, portanto, como medidas de mitigação, além de serem adaptações. 

O custo para implementar as soluções empregadas pelas empresas variaram entre 

R$850.000,00 e R$13.300.000,00, com um outlier de R$199.812.000 (da Empresa 2) tendo 

sido citado.  Os valores se referem a combinações de ações que juntas constituem as soluções 



158 
 

idealizadas. Ou seja, não existe uma ação com custo de R$199.812.000 - a Empresa 2 calcula 

este valor para realizar diversas medidas preventivas com podas e também trabalhos de 

expansão e aprimoramento da totalidade de suas redes de distribuição. 

As soluções incluem  medidas preventivas e reativas (concomitantes ao impacto crônico), 

planejadas, voluntárias, empreendidas por empresas que se valem de conhecimentos 

ativamente adquiridos, tecnologias, e engenharia para realizar ajustes ou mudanças nos 

processos e rotinas, e no uso de recursos visando lidar com impactos diretos sobre suas 

operações,  adaptar estruturas físicas, sociais e institucionais com o objetivo de aliviar impactos 

ou reduzir danos, lidar com as consequências, ou aproveitar oportunidades proporcionados pela 

mudança climática (NIEUWAAL ET AL., 2009). 

Ao mesmo tempo, as três empresas identificam e desenvolvem oportunidades oriundas da 

mudança climática ou das novas demandas e preferências que surgem por causa dela (ISLAM 

& MOD-NOHR, 2017; MOSER E EKSTROM, 2010; NIEUWAAL ET AL., 2009). Dentre as 

oportunidades, constam inovação de produtos e processo, bem como acesso a novos mercados. 

Interessantemente, consta também um exemplo de diversificação do modelo de negócios com 

a constituição da consultoria da Empresa 2 SIM (DIBELLA, 2018).    

O quadro que segue resume as oportunidades identificadas. 

Tipo de 

oportunidade 

Ações a desenvolver Empresa 

1 

Empresa 

2 

Empresa 

3 

Novos 

produtos ou 

serviços 

(atendendo a 

demandas do 

mercado) 

● Desenvolvimento de uma linha de resinas de 

baixo uso  de energia. Representa consumo 

menor de energia pelos usuários do produto e 

maior produtividade. 

● Venda da resina Maxio e desenvolvimento de 

produtos “ verdes” como o ETBE e o Green PE 

( economia de energia e redução de emissões)  

X 

 

 

 

X 

  

Novos 

mercados (ou 

diversificação 

de revenue 

streams) 

● Venda de certificados de redução de emissões 

(créditos de carbono) 

● Venda de consultoria e projetos de eficiência 

energética 

● Diversificação de ativos financeiros (uso de 

títulos verdes ou  green bonds) 

● Venda de certificados internacionais de energia 

renovável (I-RECs) gerados a partir da adoção 

de geração de energia limpa 

 X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 



159 
 

Redução de 

emissões e de 

custos 

● Redução de níveis de emissões de GEE através 

da troca de equipamentos/tecnologia 

● Adoção de projetos de eficiência energética 

● Promoção de iniciativas para redução de 

consumo de água  

X 

 

X 

X 

  

Aumento de 

eficiência e 

produtividade 

● Mudança para fontes de energia com menor 

índice de emissões traz eficiências, reduz 

custos operacionais, e permite venda de 

excesso de energia gerada para o grid nacional 

  X 

Externalidade 

que favorece a 

empresa 

● Crescimento de vendas de energia por conta de 

aumento de consumo com temperaturas mais 

altas    

 X  

Quadro 24. Resumo das oportunidades exploradas 

Elaboração própria 

 

Impactos previstos, ou já vivenciados, têm impulsionado mudanças nas empresas que têm 

aproveitado  os co-benefícios dos ajustes em processos, rotinas e equipamentos, acessando 

novos mercados e, importantemente, novas fontes de recursos. Os custos informados de 

materialização das oportunidades variam entre R$102.000,00 e aproximadamente R$1 bilhão. 

Em todos os casos, o cálculo de retorno previsto que foi informado em resposta ao questionário 

do CDP supera os custos. Porém, premissas, formas de cálculo e extrapolação são distintas, 

incertas e difíceis de comparar com estimativas de custos considerando gastos anuais 

recorrentes uma única vez contra uma entrada de recursos, por exemplo. Não há clareza sobre 

os custos que compõem a materialização das soluções, nem dos prejuízos que resultariam caso 

o risco climático se configurasse. O cálculo do prejuízo poderia considerar, por exemplo, 

perdas de produtividade ou interrupção por período indefinido das atividades industriais na 

falta de energia, água ou insumos, em decorrência das alterações climáticas. Além disso, em 

pelo menos um dos casos, o cálculo do custo de desenvolver a oportunidade considera o 

orçamento anual regular de manutenção e expansão - um caso de business as usual, trazendo 

retornos atribuídos a atividades de adaptação (LINNENLUECKE ET AL., 2012, GASBARRO 

E PINKSE, 2016). 

Estas dificuldades se conectam com o desafio posto pela falta de consenso sobre métricas que 

permitam o cálculo tanto das atividades de adaptação (SURMINSKI, 2013) quanto dos retornos 

sobre estes investimentos que visam a maior resiliência dos negócios (ENFIELD, 2020; 

TRAERUP E OLHOFF, 2011). As empresas investigadas têm se baseado em referências 

internacionais como, por exemplo, preços de créditos de carbono, dados e previsões históricas 
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de demanda e preço, para pautar temas, preços e métricas.  Também recorrem a frameworks 

como o ISO, COSO e o TCFD que tem como meta se consolidar como referência na gestão do 

risco climático (O´DWYER E UNERMAN, 2020). 

As empresas estudadas consideram provável a consolidação de um mercado de carbono no 

curto prazo - aspecto que classificam como mudança regulatória e que diz respeito às emissões 

de GEE e a atividades de mitigação climática. Porém, em termos de adaptação, o arcabouço 

regulatório não figura entre os motivadores ou orientadores das ações que desenvolvem 

atualmente. O Plano Nacional de Adaptação (PNA) foi descrito como uma série de diretrizes - 

genéricas e conceituais, apenas (ABREU ET AL., 2017). A recém sancionada política de 

pagamentos por serviços ambientais (Lei n. 14.119 de 13 de janeiro de 2021) também exibe 

características deste tipo: define conceitos e estabelece diretrizes Pelo menos entre as empresas 

estudadas, o principal motivador de novas ações tem sido sua própria mitigação de riscos e a 

busca por oportunidades. Diferentemente do que aventam Pulver e Benney (2013), no sentido 

de desenvolver oportunidades, a regulamentação nacional não tem sido fator motivador de 

adaptação. Possivelmente, isto se deva à falta de regulamentação de comando e controle que 

fomente a inclusão destes riscos nos modelos de negócios (ABREU ET AL., 2017). As 

empresas investigadas sentem falta de arcabouços regulatórios e políticas públicas  que 

favoreçam a oferta de novos produtos e serviços, bem como facilitem a consolidação de novos 

arranjos e parcerias em prol de uma transição para uma situação de maior resiliência.   

Isto vale, inclusive, para a formação de parcerias inovadoras que exigem incentivos e  

arcabouços seguros para superar inércias ou rigidez estrutural e organizacional 

(LINNENLUECKE ET AL, 2012). Com seus projetos do Aquapolo (já implementado) e 

Duque de Caxias (ainda em fase de concepção e negociação), a Empresa 1 tem buscado 

parcerias mais amplas e adequadas (ou necessárias) para o desafio de lidar com riscos difusos,  

envolvendo diversos atores que atuam na região afetada. Representa uma abordagem com visão 

de território que requer negociação e alinhamento de prioridades e objetivos com desafios de 

uma governança mais complexa (HAMILTON E LUBELL, 2018 ; LECK E SIMON, 2014 ; 

MIMURA ET AL., 2014; VINK ET AL., 2013; WELLSTEAD ET AL., 2017; van 

NIEUWAAL ET AL., 2009; LECK E SIMON, 2013; BAIRD ET AL., 2014). A maior parte 

das parcerias tem ocorrido de forma orgânica, visando pesquisa ou metas comerciais. De 

qualquer forma, representam o surgimento de um ecossistema, com atores e fornecedores de 

serviços, conhecimentos e produtos adequados a cenários novos, alterados pela mudança global 
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do clima e suas repercussões. A participação das empresas investigadas em fóruns nacionais e 

internacionais é valorizada, considerada uma forma de compartilhar expertise. Da mesma 

forma, a participação no CDP, e outros padrões internacionais, é vista pelas três empresas 

investigadas como oportunidade de aprendizagem que fomenta a capacitação e promove acesso 

a novos temas, ferramentas e abordagens sobre o clima. 

Os esforços de comunicação sobre clima (não necessariamente adaptação) voltados para fora 

da empresa (inclusive voltados às cadeias de valor que começam a merecer a atenção das três 

empresas investigadas), parecem ocorrer mais frequentemente do que  campanhas voltadas ao 

público interno para conscientização sobre riscos, vulnerabilidade,  clima ou medidas 

adaptativas. Este esforço de comunicação e construção de cultura organizacional tem sido 

recomendado, parte do esforço de desenvolver capacidade adaptativa e promover aprendizado 

(SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009; BAIRD ET AL., 2015; LECK E SIMON, 2015; 

NICOLETTI AT AL., 2019; NOCCO E STULZ, 2006; Plataforma Empresas pelo Clima, 

GVces).  Ainda com relação à comunicação sobre adaptação e risco climático, observa-se uma 

prevalência do olhar para riscos e oportunidades, talvez seja um reflexo da dificuldade, citada 

como um dos desafios da adaptação, de se falar de clima e de aspectos técnicos de adaptação e 

outras soluções. 

As empresas estudadas incorporam o risco climático em seus sistemas de gestão de riscos 

empresariais. Buscam incrementar e aprimorar suas informações, dados, e previsões cientes 

desta lacuna de conhecimento - visando lidar com as incertezas sobre a qualidade da 

informação sobre condições climáticas futuras (WINN ET AL., 2011, WEINHOFER E 

BUSCH, 2012; RICE E DUNBAR, 2016). Elencam entre suas maiores dificuldades a distância 

entre informação científica e dados acessados dos formatos e clareza necessários para que estas 

informações sejam acionáveis pelo setor: Não bastando a dificuldade em garantir a qualidade 

de dados sobre o clima futuro, “falta traduzir”. As três adotam sistemas sofisticados de gestão 

de risco, tais como o ERM, e se baseiam em arcabouços do COSO ou do TCFD. 

À medida em que consolidam  avaliações de riscos de seus próprios processos e implementam 

medidas adaptativas e mitigadoras, as empresas estudadas têm dado consideração a suas 

cadeias de valor, realizando trabalhos de conscientização e fomentando por parte dos 

fornecedores alguma gestão de risco. Abordagens junto a fornecedores críticos refletem a 

consciência de que fazem parte do mesmo ecossistema e que adiantaria pouco mitigação dos 

próprios riscos, sem endereçar vulnerabilidades relacionadas a suas cadeias. 
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Adotam critérios de priorização que visam a preservação do negócio, mas importantemente 

não aceitam nenhum nível de exposição que atente contra a vida humana. Entretanto, ao lidar 

com o clima, consideram a probabilidade de ocorrência de eventos, a concretização das 

ameaças. A incerteza, característica principal da mudança climática (MIMURA ET AL., 2014, 

PAUW, 2017,  WINN ET AL., 2011; WEINHOFER E BUSCH, 2012,  BJERGA E AVEN, 

2015; FOLKE, 2005) parece não entrar em seus modelos de risco a despeito de constatações 

de estudiosos no sentido de que em relação a clima, pode ser mais indicado gerenciar a 

incerteza e não o risco (RICE E DUNBAR, 2016). A gestão de riscos adequada ao risco 

climático deve considerar seus aspectos dinâmicos e incertezas. Para além de uma gestão de 

riscos tradicional, passando a ter qualidades colaborativas e adaptativas (MAY E PLUMMER, 

2011; JOHNSON E WEAVER, 2009), um desafio de gestão ainda não endereçado em sua 

totalidade pelas empresas investigadas neste trabalho. 

Por fim, não fica evidente, entre as pesquisadas, nenhuma visão a respeito do papel “renovado” 

das empresas na sociedade - uma visão de fora para dentro (WEINHOFER & BUSCH, 2012). 

No Brasil, os déficits de infraestrutura não atendidos pelo o estado fazem com que os papéis 

público e privado na adaptação, especialmente no que concerne logísticas de transporte e 

energia, se confundam, pode desanimar a entrada de algumas empresas, dificultar e encarecer 

a adaptação empresarial sem ,contudo garantir uma infraestrutura sustentável.    

Ainda pensando no papel das empresas na adaptação, Ansah e Sorooshian (2019) frisam a 

importância de reconhecer que riscos à comunidade e sociais também constituem riscos ao 

negócio, e no sentido de propor soluções, o setor empresarial frequentemente detém 

familiaridade profunda local (CAO E ZHENG, 2016).   

A visão sistêmica ampliada, considerando além do sistema corporativo poderia trazer 

benefícios e contribuir à resiliência (EDJOSSAN-SOSSOU, 2020; HAYWOOD ET AL., 2017; 

DAWSON ET AL., 2010, WALKER ET AL., 2002). A elevação no nível e complexidade de 

parcerias e participação em esforços voltados à adaptação da sociedade, com melhor 

aproveitamento do potencial adaptativo representado pelo setor empresarial parece não ocorrer 

ainda. Isto tem algumas implicações para estudo e formulação de políticas públicas que 

poderiam promover ou apoiar parcerias regionais em prol da adaptação. Ao ocorrer, estes 

arranjos irão exigir uma revisão de papéis e responsabilidades dos atores societais, clareza 

sobre governança (WELLSTEAD ET AL., 2013) e atribuição ou repartição de custos e 

benefícios financeiros. 
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6 Considerações finais 

Ao concluir esta análise comparativa, é possível afirmar que há mais informações sobre como   

as empresas brasileiras estão se adaptando ao risco climático e  os objetivos propostos no início 

do estudo foram atingidos.  

 

Especificamente, ao explorar características da adaptação, foram identificadas diversas 

tipificações da adaptação - proativa, reativa, contínua, adiada, espontânea, ou planejada; bem 

como categorização diversas, incluindo por tipo de medida, obrigatoriedade ou objetivo, entre 

outros. Dentre as barreiras à adaptação, a questão do financiamento de esforços assim como a 

incerteza que permeia vários aspectos da questão climática surgiram claramente. 

  

Além disto, aspectos como a complexidade de parcerias multi-stakeholder, governança de 

projetos grandes, e desafios intertemporais do risco climático e suas soluções foram estudados 

a fundo visando entender suas dinâmicas, e como afetam tanto as decisões de adaptar como os 

resultados das adaptações empreendidas. 

  

O mergulho na temática do risco deixou evidente a importância da percepção sobre a própria 

vulnerabilidade para a tomada de decisão de gestores e para a adoção de  sistemas de gestão de 

risco. Características individuais, como grau de aversão a risco, e organizacionais tais como a 

existência de uma cultura de aprendizagem e de capacidade adaptativa, emergiram como 

elementos que impactam decisões sobre adaptação climática. 

  

Por fim, o olhar profundo para as práticas de algumas empresas, corroborou elementos 

identificados na literatura. Além disso, trouxe exemplos sobre sistemas de gestão de risco reais, 

com seus parâmetros de priorização. As conversas com representantes das empresas estudadas, 

reforçaram a importância do olhar sistêmico para lidar com os desafios da mudança climática. 

Fica claro que as empresas que estão envolvidas com a questão climática estão se adaptando, 

cada qual com seu sistema de gestão e priorização de risco; e está evidente que fatores internos 

e externos afetam tanto suas atitudes perante risco e vulnerabilidade quanto posturas e escolhas 

sobre medidas adaptativas.  

O sucesso dos esforços de adaptação depende da identificação do risco e da consciência de 

vulnerabilidade por parte das empresas. Mesmo nos esforços idealizados ou liderados nas 
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esferas governamentais, as abordagens participativas são importantes. Os novos arranjos 

institucionais participativos trazem desafios, inclusive de governança com implicações para a 

formulação de políticas públicas. 

Especialmente para  o setor empresarial, é imprescindível uma mudança de perspectiva sobre 

o curto, médio e longo prazo, com uma priorização do longo prazo e a integração do risco 

climático às estruturas de gestão de risco e de planejamento e processos, inclusive os 

decisórios.  

Não obstante as diferentes posturas possíveis diante dos riscos - avesso, neutro ou propenso - 

há processos tão  embutidos nas estruturas da empresa que passam despercebidos, o que pode 

representar um desafio para sua identificação, revisão e adaptação. Isto requer atenção para 

evitar falhas na identificação de processos, estruturas e produtos a adaptar (BERKHOUT, 

2010). A dependência de dados históricos como insumo para tomada de decisão é outro fator 

que pode impactar o sucesso dos esforços de adaptação diante de constatações de que o clima 

futuro não será como no passado. É essencial reconhecer a existência da incerteza e lidar com 

ela. 

Em termos de comunicação, percebe-se a importância de aproximar gestores e organizações 

do tema climático, garantindo uma tradução acessível e acionável de conceitos complexos. Para 

gestores, cabe pensar como falar de forma eficaz sobre a ciência climática com parceiros, 

clientes e lideranças, tomadores de decisão. 

Winn et al.(2011) discutem as implicações do cenário de mudança climática para a formação 

de gestores e para os estudos sobre sustentabilidade. Alertam que o foco atual em evitar danos 

ambientais ao longo da cadeia de valor tem grande relevância prevenindo a degradação 

ambiental porém o foco exclusivo na prevenção pode resultar em desatenção ao impacto que o 

entorno pode ter sobre a empresa e ocasionar um otimismo excessivo com relação a resultados  

(WINN ET AL., 2011).  

A visão sistêmica, integrada é essencial para a gestão efetiva de riscos climáticos e para o 

desenvolvimento de resiliência corporativa e da sociedade. O olhar mais amplo, dotado de 

informações cada vez mais apuradas pode ampliar a avaliação de cenários de risco, 

fortalecendo a capacidade adaptativa, mesmo diante de disrupções massivas, provocadoras de 

descontinuidades. O olhar para o risco climático tenderá a considerar este tipo de disrupção à 
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medida que se amplie considerando aspectos da adaptação e experiências e aprendizagem da 

gestão de desastres (disaster risk management).  

A atenção aos esforços de adaptação se torna premente à medida que o mundo retoma 

atividades e governos injetam recursos na reconstrução de suas economias pós pandemia covid-

19. É um momento para rever abordagens e incentivos, analisar riscos e incorporar a questão 

climática nas estratégias, adotando uma postura participativa, proativa com envolvimento 

multisetorial, um redesenho de padrões e comportamentos que já não se adequam aos limites 

planetários.  

6.1 Contribuições práticas e acadêmicas 

Este trabalho contribui para o entendimento das atividades de adaptação empreendidas por 

empresas no Brasil. 

 

Descreve práticas, posturas e processos decisórios comparando-os a princípios e conceitos da 

literatura acadêmica com insights sobre lacunas a serem endereçadas na formação acadêmica 

de profissionais-gestores da área da sustentabilidade,  formulação de políticas públicas, e 

adoção de sistemas de gestão de riscos dinâmicos e adaptativos para gerenciar risco climático. 

 

Levanta a possibilidade de revisão da função social da empresa na adaptação e resiliência da 

sociedade e sinaliza com alguns aspectos, tais como a gestão do risco de descontinuidades 

massivas,  que não tiveram destaque nas práticas das empresas estudadas e consolida alguns 

desafios identificados por empresas praticantes para a adaptação no país. 

6.2 Temas para possíveis estudos no futuro 

O campo da ciência climática é amplo com vastas possibilidades de estudos. Porém, 

especificamente, em decorrência do atual trabalho, vislumbra-se a complementação do estudo 

de caso múltiplo com exploração das práticas de empresas que atualmente não figuram na A-

list do CDP, a fim de comparar entendimentos, gestão e visões sobre risco e vulnerabilidade, e 

entender motivadores e inibidores. O estudo complementar setorial também  traria achados 

específicos para cada um dos setores em que atuam as empresas objeto deste trabalho. Por fim, 

a fim de endereçar a lacuna quantitativa que existe sobre processos e práticas de adaptação, em 

seguida aos levantamentos qualitativos, faz-se interessante a aplicação de métodos 



166 
 

quantitativos junto ao setor empresarial no Brasil para obter uma visão mais ampla e 

generalizável sobre a adaptação no país. 

 

A partir do entendimento das complexidades e diferenças de gestão da Empresa 2, vis a vis as 

outras empresas deste estudo, se mostra necessário estudos sobre o papel específico das 

empresas de capital misto e, especificamente, das  estatais na adaptação, suas vantagens e 

desvantagens na contribuição à adaptação nacional e as limitações (se é que existem) de 

aspectos políticos. Poderia aportar alguma informação a respeito da evolução, ou não, da 

atuação das empresas, com viés de contribuição à comunidade como um todo e não, 

meramente, com relação a suas atividades. 

 

O maior entendimento sobre processos decisórios e tomada de decisão sujeita a fatores 

subjetivos sugere a importância de aprofundamento na economia comportamental e seus 

modelos que reconhecem que, ao contrário dos modelos econômicos neoclássicos, as decisões 

e motivações das pessoas não são puramente racionais e egoístas. Envolve entender aspectos 

como o viés do presente, sofisticação ou ingenuidade na argumentação, equidade e justiça na 

priorização, entre outros) e suas implicações para a questão climática, suas políticas e 

arcabouços decisórios. 

 

Por fim, contanto que fossem identificados, seriam de grande valia estudos sobre modelos 

adaptativos de gestão e gestão de riscos frente ao risco climático na indústria, considerando os 

arranjos e parcerias inovadores - sua governança, desenho, boas práticas de compartilhamento 

de dados, objetivos e tecnologias, bem como seus resultados. Entre os esforços de conhecer os 

resultados, vale a pena olhar mais de perto a experiência brasileira com o arcabouço TCFD, 

sua eficácia como ferramenta de mensuração e gestão de riscos climáticos e sua relação com a 

disseminação e efetividade de medidas de adaptação, possivelmente contrastando isto com os 

science-based targets e sua efetividade com relação às metas do Acordo de Paris. 

6.3 Limitações do estudo 

Este estudo tem limitações. Primeiramente, a seleção das empresas a partir de sua inclusão no 

CDP, usado como proxy indicando alguma atuação com a questão climática tem uma limitação 

já que trata-se de uma participação voluntária e autodeclarada. Pode haver, portanto, omissões 

de informações por motivos estratégicos, por desconhecimento, erro ou outros motivos.   
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Uma segunda limitação está relacionada ao momento de pandemia que predominou durante  a 

elaboração deste estudo. Nem todas as empresas contatadas para entrevista atenderam o pedido. 

Portanto, dentre seis possíveis, o estudo de caso múltiplo contou apenas com três.  Mudanças 

nas rotinas de trabalho somadas ao distanciamento social se juntaram para dificultar 

disponibilidade dos profissionais-sênior adequados para entrevistas, bem como 

impossibilitaram a construção de relação face a face, de confiança, mais duradoura podendo 

isto ter refletido no nível de detalhamento e divulgação das informações obtidas nas entrevistas 

em profundidade. Foram poucos entrevistados e poucas sessões de entrevistas realizadas, uma 

terceira limitação. 

Sendo assim, emerge uma quarta limitação: tanto respostas ao questionário CDP quanto às 

perguntas de entrevista ficaram limitadas pelo entendimento, muitas vezes empírico, dos 

respondentes que por serem poucos poderiam não exaurir as respostas possíveis. Os estudos 

sobre comportamento adaptativo, portanto, teriam ficado limitados aos comportamentos 

conhecidos/identificados, observados e reportados, sem garantia de que todos estivessem 

incluídos. Por ainda serem esforços novos, não existe o distanciamento do tempo para 

identificar e avaliar resultados, erros e acertos. 
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APÊNDICE A. Quadro-resumo da revisão de literatura, por eixo 

Eixo 1. Adaptação 
 

Tema/Construct

o 

Tópicos Sub-Tópicos Autor(es) 

ADAPTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de adaptação 

e suas 

características 

setor público, local, regional, 

nacional 

SIRRKU, 2018; 

LINNENLUECKE ET AL., 

2011; LINNENLUECKE ET 

AL., 2012; SMIT ET AL., 2002; 

HUANG-LACHMANN, 2019 

abordagens VAN BUUREN ET AL., 2016 

caminhos alternativos (adaptação 

física, social ou institucional) 

NOBLE ET AL., 2012; ISLAM 

E MOHD-NOR, 2017 

 setorial, nacional, internacional BAIRD ET AL., 2016 

Tomada de 

decisão, 

planejamento, 

implementação 

Adaptação no nível físico v. nas 

esferas de tomada de decisão  

WERNERS ET AL., 2016 

Desafios que afetam arranjos para 

implementação  

VAN BUUREN ET AL., 2018 

planejamento NICOLLETTI ET AL., 2020 

Arranjos para implementação 

(características ideais) 

VAN BUUREN ET AL., 2017 

Mudanças na avaliação/olhar ao 

problema 

impacto/vulnerabilidade v. 

processo decisório da adaptação  

Tomada de decisão e gestão 

adaptativa 

 

Avaliação financeira (apoio à 

tomada de decisão e à priorização 

de alternativas de adaptação) 

HUANG-LACHMANN, 2023 

Fatores de decisão patamares-limite para a adaptação LINNENLUECKE ET AL., 

2017 

pontos de inflexão (turning points) WERNERS ET AL., 2017 

Processo decisório  e gestão 

adaptativa  

WERNERS ET AL., 2020; van 

NIEUWAAL ET AL., 2009; 

ANTLE E CAPALBO, 2011 

Avaliação de seus 

diversos aspectos 

Avaliação do impacto da 

adaptação, governança, custo, 

benefício; Avaliação da adaptação, 

avaliação sistemática de adaptação 

climática) Avaliação de custos, 

políticas  

van NIEUWAAL ET AL., 2009; 

HUANG-LACHMANN, 2019; 

SMIT ET AL., 2002 

Barreiras e desafios Obstáculos MIMURA ET AL., 2014; 

ISLAM E MOHD-NOR, 2019; 

GIULIO ET AL., 2020; 
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SIRRKU, 2016 

Realização da adaptação sujeita à 

vontade (will to act) 

GIULIO ET AL., 2019 

Novos arranjos e 

organizações 

boundary organizations 

(organizações que conectam 

ciência e formulação de políticas 

públicas) 

SERRAO-NEUMANN ET AL., 

2020 

Aspectos 

climáticos 

Mudança climática, variabilidades, 

descontinuidades externas , 

impactos físicos de larga escala, 

crise relacionada à  mudança 

sistêmica  

LINNENLUECKE ET AL., 

2011; LINNENLUECKE ET 

AL., 2012; SMIT ET AL., 2000 

Crises e gestão de desastres LINNENLUECKE ET AL., 

2011 

Colaboração desfechos/resultados colaborativos HAMILTON E LUBELL, 2018 

Aspectos relacionais, colaboração  LECK E SIMON, 2014 

Arcabouço conceitual da adaptação 

n 

LINNENLUECKE ET AL., 

2012; ISLAM E MOHD-NOR, 

2017 

Condições necessárias para 

produção de dados científicos 

relevantes conhecimento para 

estrategias de adaptação   

SERRAO-NEUMANN ET AL., 

2021 

Governança Governança multi-stakeholder VINK ET AL., 2013; 

HAMILTON E LUBELL, 2018; 

WELLSTEAD ET AL., 2017; 

van NIEUWAAL ET AL., 2009; 

LECK E SIMON, 2013; BAIRD 

ET AL., 2014 

Desafios SIRRKU, 2017; HUANG-

LACHMANN, 2019 

Drivers Motivadores da adaptação no setor 

privado 

ISLAM E MOHD-NOR, 2018 

riscos e oportunidades  

Learning mediação de participação e 

aprendizado 

BAIRD ET AL., 2015 

Redes de aprendizado externas aos 

canais formais governamentais 

LECK E SIMON, 2015 

Abordagem 

Sistemas - 

complexos, 

adaptativos 

descontinuidades e 

descontinuidades massivas 

LINNENLUECKE ET AL., 

2012 

impactos e mudanças sistêmica  LINNENLUECKE ET AL., 

2012 

Desafios temporais 

e intertemporais 

Ciclos de adaptação de longo prazo VINK ET AL., 201 

Implicações de longo prazo das 

decisões 
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Diversos ciclos políticos/eleitorais  

Revisão de 

literatura, 

conceitual ou de 

frameworks 

Dados e conhecimento para 

estratégias de adaptação 

SERRAO-NEUMANN ET AL., 

2022 

Revisão de literatura sobre 

adaptação 

LINNENLUECKE ET AL., 

2011 

resiliência ANTLE E CAPALBO, 2015 

Falta de estudos, 

evidências 

Falta de evidências da resposta do 

setor privado com adaptação  em 

países em desenvolvimento  

ISLAM E MOHD-NOR, 2023 

Avaliação e 

mensuração 

Medição e métricas da adaptação NOBLE ET AL., 2012 

Organizacional - 

teoria, adaptação, 

planejamento 

Adaptação organizacional LINNENLUECKE ET AL., 

2013 

Aprendizado organizacional  NICOLLETTI ET AL., 2019 

Teoria organizacional  LINNENLUECKE ET AL., 

2014 

Informação organizada e 

desorganizada e o poder   

VINK ET AL., 2018 

Planejamento v. implementação  NOBLE ET AL., 2016 

 MIMURA ET AL., 2014 

Práticas de gestão  WERNERS ET AL., 2015 

Políticas públicas Políticas públicas HAMILTON E LUBELL, 2020 

 HUANG-LACHMANN, 2020 

Elaboração de políticas públicas WELLSTEAD ET AL., 2013 

Fórum sobre políticas públicas e 

interações em diversas esferas. 

HAMILTON E LUBELL, 2021 

Financiamento 

setor privado 

Financiamento privado(ROI) MIMURA ET AL., 2014 

Setor empresarial e financiamento 

da adaptação   

ISLAM E MOHD-NOR, 2021 

Envolvimento do setor privado 

(limites entre as esferas) 

GODDEN ET AL., 2013 

PPPs para o clima MIMURA ET AL., 2014; 

GIULIO ET AL., 2021 

Papel do setor 

privado 

Papel do setor privado NOBLE ET AL., 2014; 

MIMURA ET AL., 2014 

Riscos Gestão de riscos  ANTLE E CAPALBO, 2010 

Limiares/limites- econômicos, 

físicos, ambientais 

ANTLE E CAPALBO, 2012 

Incerteza sobre impactos, 

feedbacks do clima e mais 

 

 

Vulnerabilidade 

VAN BUUREN ET AL., 2015; 

ANTLE E CAPALBO, 2013; 

van NIEUWAAL ET AL., 2009; 

VINK ET AL., 2014 

NOBLE ET AL., 2012; 

WELLSTEAD ET AL., 2014; 

WERNERS ET AL., 2019 
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Eixo 2. Setor empresarial 

 

Tema / 

constructo 

Principais ideias e conceitos Autor(es) 

SETOR 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivações do setor privado para se 

adaptar 

abordagem ao risco: identificação / 

consciência, avaliação, gestão 

estratégias de adaptação 

AGRAWALA ET AL., 2011 

redução de vulnerabilidade 

incentivos do setor público para o 

envolvimento do setor privado 

razões para envolver o setor privado 

informações mantidas pelo setor privado 

essenciais para a adaptação 

finanças climáticas 

percepção de risco (vulnerabilidade) 

 

BIAGINE E MILLER, 2013 

Falta de pesquisas sobre gestão de riscos 

corporativos e clima 

Motivadores para a ação corporativa 

sobre o clima 

Conscientização do risco e capacidade 

adaptativa 

Comportamento organizacional 

 

DAMERT E BAUMGARTNER, 2018 

Financiamento de adaptação do setor 

privado 

Requisitos para mobilização eficaz 

Razões para envolver o setor privado 

Ambientes propícios (para envolver o 

setor) 

A linguagem da UNFCCC difere da 

realidade do setor privado 

Baixa consciência do setor privado sobre 

aspectos políticos e conceitualizações da 

adaptação 

 

PAUW, 2017 

impulsionadores da adaptação pelo setor 

privado 

barreiras para a adaptação pelo setor 

privado 

PULVER E BENNEY, 2013 

gestão de risco e clima 

identificação de risco 

avaliação de risco 

percepção de risco, vulnerabilidade 

WEINHOFER E BUSCH, 2012 
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Papel do setor privado 

economia verde 

responsabilidade ambiental 

economia ecológica 

cooperação entre setores público e 

privado           

ANSAH E SOROOSHIAN, 2019 

Papel do setor privado 

Governança participativa 

CAO E ZHENG, 2016 

oportunidade 

mercado de adaptação climática 

soluções de resiliência do setor privado 

soluções (defensivas, inovadoras, 

transformadoras) 

inteligência de adaptação climática 

ENFIELD, 2020 

riscos 

Arcabouços para triagem de riscos 

Riscos físicos 

Setores vulneráveis e setores atuantes 

SUSSMAN E FREED, 2008 

impactos da mudança climática sobre os 

negócios 

barreiras 

gestão de risco corporativo v. resiliência 

social 

papel do setor privado 

engajamento do setor privado 

PSI da UNFCCC (iniciativa do setor 

privado) 

 

SURMINSKI, 2013 
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Eixo 3. Risco e Gestão de risco 
 

Tema / 

constructo 

Principais ideias e conceitos Autor(es) 

RISCO E 

GESTÃO DE 

RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de riscos 

incerteza 

AVEN, TERJE E RENN, 2009 

Gestão de riscos (motivações) 

Gestores avessos a risco (o fator  

humano) 

BODNAR ET AL., 2019 

hazard (ameaças) 

exposição 

vulnerabilidade (determinantes do risco) 

Percepção do risco 

Planejamento da adaptação  

Comunicação sobre risco 

CARDONA ET AL., 2012 

História de gestão de riscos 

Gestão integrada de riscos 

risco 

DIONNE, 2013 

Incerteza 

Tomada de decisão  

Abordagem integrada à gestão de risco 

Gestão de desastres  

Tomada de decisão com múltiplos 

critérios (MCDM - multi-criteria 

decision-making) 

sustainability of risk management)  

EDJOSSAN-SOSSOU ET AL., 2020 

Vulnerabilidade (índice) 

Exposição / Suscetibilidade (sensitivity) 

Capacidade adaptativa  

HELTBERG E BONCH-

OSMOLOVSKY, 2011 

Gestão de risco de desastres 

adaptação 

à prova de clima 

decisões relacionadas ao clima 

gerenciamento de risco iterativo 

resiliência (visão de sistemas) 

LAVELL ET AL., 2012 

estacionariedade do clima 

cogestão adaptativa 

gestão de risco convencional 

gestão de risco colaborativa adaptativa 

MAY E PLUMMER, 2011 

ERM NOCCO E STULZ, 2006 

Gestão de riscos  

Incerteza 

Gestão adaptativa de riscos 

RICE E DUNBAR, 2016 

WINN ET AL., 2012 

WEINHOFER E BUSCH, 2011 

JOHNSON E WEAVER, 2009 
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Cultura de gestão de risco 

ERM 

tipos de risco corporativo 

benefícios e desvantagens da gestão de 

risco 

SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009 

Teoria de gestão de riscos STULZ, 1996 

TCFD MICALE ET AL., 2019 

GOLDSTEIN ET AL., 2019 

O´DWYER E UNERMAN, 2020 

 Gestão adaptativa BJERGA E AVEN, 2015 

WELLSTEAD ET AL., 2014 

FOLKE, 2016 

JOHNSON E WEAVER, 2009 

MAY & PLUMMER, 2011 

 

Seguros, transferência de riscos SERVAES, TAMAYO E TUFANO, 2009 

ISAKSON, 2015 

IFC, 2017 

CHAPELLE, 2019 
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APÊNDICE B. Roteiro Entrevista em Profundidade 

As entrevistas foram realizadas com base no roteiro abaixo. 

 

Etapa do processo Roteiro para Moderador 

Apresentar objetivos 

do trabalho 

 

(3 min) 

Fazer breve apresentação pessoal. Explicar os objetivos da 

pesquisa a importância da participação do entrevistado. 

Explicar funcionamento da entrevista (gravação, roteiro) -

solicitar autorização para gravar – tratar da 

CONFIDENCIALIDADE 

Pedir para saber o nome e cargo, função/papel com relação a 

mudança climática e adaptação na empresa. 

Quebrando o gelo: A sua empresa é uma de apenas 6 brasileiras 

que constam no A-list da CDP. Como foi este processo de adesão 

ao CDP? 

 

  

Conhecendo o 

entrevistado e suas 

expectativas 

 

 

(5-10 min) 

Qual o grau de envolvimento organizacional com relação a 

adaptação aos riscos climáticos? 

Onde se encaixam as estratégias de adaptação da empresas? 

• São medidas de prevenção? 

• Representam decisão de aceitar perdas? Em que grau? 

• São medidas para (re)distribuir ou compartilhar as perdas 

(i.e. seguro)? 

• Envolvem mudança de localização? 

• Envolvem a restauração de ativos após estragos e/ou 

perdas? 

Existe um conhecimento/objetivo explícito sobre a questão 

climática? 
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Processos decisórios 

para a adaptação  

(5 min) 

Que fatores motivam/motivaram a adaptação ao risco climático? 

Como ocorreu o diagnóstico inicial? 

Qual a reação interna?  

Como lidaram com a questão do clima interno com relação a 

adaptação? 

Como decidem quais processos precisam ser adaptados? 

Qual o horizonte de tempo com que trabalham em termos de 

impactos de risco climático? 

Quais os parâmetros climáticos (que previsões) adotam? (Mais 

conservadoras, menos conservadoras)? 

O governo, suas políticas e medidas, impactam a decisão de 

adaptar a seleção do processo? 

Pressão ou influencias internacionais? Externas? Quais? 

Estruturas de gestão 

de risco para clima e 

adaptação 

(40 min) 

Que departamento/equipe é responsável pela avaliação, 

monitoramento, gestão do risco climático? 

Em termos de gestão de risco – desenvolveram uma abordagem 

específica para a questão climática ou esta faz parte do 

framework de gestão de riscos tradicional? 

Pensando nas ações e mudanças voltadas ao processo de 

adaptação, tem medidas voltadas à conscientização?  

• De quem? Quais? 

Pensando nas ações e mudanças voltadas ao processo de 

adaptação, tem medidas voltadas à mensuração de impactos?  

• Quais? Com que frequência? Que resultados?  

• O que medem? 

• Como decidem quais indicadores são materiais? 

Pensando nas ações e mudanças voltadas ao processo de 

adaptação, tem medidas voltadas à reorganização da estrutura 

organizacional da empresa? Quais? Houve mudanças de gestão? 

Quais? Desde quando? 
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Riscos materiais e 

projetos de adaptação 

da empresa  

Com relação à adaptação, existe um "adaptation turning point" 

(um limite sócio-político) para a empresa? Para o setor? 

 

• Quem são os stakeholders envolvidos neste 

turning point? 

• Como os turning points afetam planejamento? 

Questões geográficas (de localização) e de 

espaço? 

• Qual o limite temporal ?  

Como foi o processo de planejamento para a adaptação? 

Qual o tempo/duração considerado para a implementação de 

medidas de adaptação? 

Que fatores de produção serão afetados? Como? Quando? 

Quais os principais projetos de adaptação empreendidos? 

(Poderia descrever um pouco) – risco enfrentado? custo? Data de 

início? Retorno? (como se compara aos concorrentes no 

mercado) 

Percalços? Maiores barreiras e desafios? 

No período de implementação dos planos/projetos de adaptação, 

houve ajustes ou adaptação? Quais? Como ? Por que? 

Pensando na estratégia como um todo: 

Retornos ou ganhos? 

Lições aprendidas? 

Há alguma comunicação sobre o assunto?  

• Por que sim ou não? Para quem? Com que objetivos? 

Existe algum material que eu poderia ver? 
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Networks e 

colaboração para a 

adaptação  

As estratégias de adaptação são concebidas e implementadas 

isoladamente? 

• Apenas uma unidade da empresa agindo sozinha? 

• A empresa inteira agindo conjuntamente? 

• A empresa agindo em conjunto com outras empresas do 

setor ou outros setores? 

É viável? Desejável? 

Existem ferramentas ou arranjos que fomentam a participação - 

de equipes internas, de outas empresas, de outros atores? 

Existem ferramentas ou arranjos que fomentam o 

compartilhamento entre  equipes internas, outras empresas, 

outros atores?  

• O que é compartilhado? 

A empresa trabalha com ou reconhece alguma boundary 

organization? Existe um papel para as empresas (o setor privado) 

nisto 

7ª Finalização:  Existe mais alguém na empresa com quem acha que eu deveria 

conversar? 

Comentário sobre possibilidade de contatos futuros 

Agradecimento 
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APÊNDICE C. Quadro comparativo de perguntas e respostas selecionadas do questionário ISE 

sobre a dimensão mudança climática com respostas sobre compromisso, abrangência e 

divulgação, fornecidas pelas Empresas 1, 2 e 3 em 2020 (ref.  atividades de 2019) 

 

INDICADOR:  

COMPROMISSO, 

ABRANGÊNCIA E 

DIVULGAÇÃO Alternativas 

Empresa 

1 

Empresa 2 

Empresa 

3 Subsid

1 

Subsid

2 

A companhia fez uma análise 

de materialidade incluindo 

os temas da mudança do 

clima – mitigação e 

adaptação – em algum 

momento nos últimos 3 

anos, até dezembro 2018? 

 

Sim, com escopo limitado apenas a 

mitigação da mudança do clima 
    

Sim, com escopo limitado apenas a 

adaptação à mudança do clima 
    

Sim, com escopo incluindo mitigação 

e adaptação 
X X X X 

Não 
    

Se SIM para a PERGUNTA 1, 

mudança do clima é um 

tema material para a 

companhia? 

Sim, mitigação é material para a 

companhia 
    

Sim, adaptação é material para a 

companhia 
    

Sim, mitigação e adaptação são 

materiais para a companhia 
X X X X 

Não, mitigação e adaptação não são 

materiais para a companhia 

 

    

Se SIM para a PERGUNTA 2, 

indique quais diretrizes para 

a estratégia e gestão da 

companhia estão 

contempladas na política 

corporativa da companhia: 

Estabelecimento de metas de redução 

de emissões de GEE 
X   X 

Compensação de emissões de GEE    X 

Promoção e incentivo à eficiência 

energética 
X X X X 

Promoção e incentivo ao uso de 

energias renováveis alternativas 
X X X X 

Promoção e incentivo à redução das 

emissões de GEE associadas ao 

transporte e logística 

X X X X 

Incorporação de critérios 

relacionados à mudança do clima 

(gestão das emissões e de riscos 

climáticos) na seleção e 

desenvolvimento de fornecedores e 

prestadores de serviço 

X   X 

Promoção e incentivo à inovação 

tecnológica e P&D para a redução de 
X X X X 
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emissões de GEE na produção e 

comercialização de bens ou serviços 

Promoção e incentivo à concepção de 

novos produtos, serviços e/ou 

modelos de negócio que possibilitem 

a redução nas emissões de GEE 

X X X X 

Estabelecimento de remuneração 

variável (reajustes salariais 

diferenciados, bônus, prêmios) 

associada ao desempenho na redução 

de emissões de GEE para seus 

executivos e funcionários 

 X X X 

Internalização das externalidades 

geradas pelas emissões de GEE da 

empresa por meio de instrumentos 

econômicos, como precificação 

interna de carbono 

X X X X 

Identificação e gestão dos riscos e 

vulnerabilidades, visando à adaptação 

à mudança do clima 

X X X X 

Nenhuma das anteriores 

 
    

Se SIM para a PERGUNTA 2, 

como são abordados os 

temas relacionados à 

mitigação (redução das 

emissões de GEE) e à 

adaptação à mudança do 

clima (gestão de riscos e 

oportunidades) na política 

corporativa? 

Apenas um dos temas são abordados     

Os dois temas são abordados 

separadamente, com diretrizes e 

estratégias específicas para cada um 

    

Os dois temas são abordados de 

forma integrada, com diretrizes e 

estratégia combinando redução das 

emissões e gestão de riscos e 

oportunidades derivados da mudança 

do clima 

 

X X X X 

Se SIM para a PERGUNTA 3, 

com base nos compromissos 

assumidos, assinale os tipos 

de ação que estão sendo 

desenvolvidos : 

Compensação de parte das emissões 

de GEE 
   X 

Compensação do total de emissões de 

Escopos 1 e 2 
    

Metas de redução de emissões de 

GEE 
X X X X 

Adoção de um preço interno para as 

emissões de GEE próprias 
X X X X 

Análise dos riscos e oportunidades 

frente à mudança do clima 
X X X X 

Planejamento da atuação em X X X X 
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adaptação a partir da análise de riscos 

e oportunidades frente à mudança do 

clima 

Nenhuma das anteriores 
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APÊNDICE D. Quadro comparativo de perguntas e respostas selecionadas do questionário ISE 

sobre a dimensão mudança climática com respostas sobre gestão da adaptação fornecidas pelas 

Empresas 1, 2 e 3 em 2020 (sobre atividades de 2019) 

 

INDICADOR: GESTÃO DA 

ADAPTAÇÃO Alternativas 

Empresa 

1 

Empresa 2 
Empresa 

3 
Subsid 

1 

Subsid 

2 

A companhia realizou em 

algum momento nos últimos 

três anos e/ou está 

elaborando estudos sobre 

suas vulnerabilidades frente à 

mudança do clima e 

potenciais impactos no seu 

negócio? 

Não, mas há um estudo em 

elaboração com, pelo menos, a 

fase de definição de escopo, 

responsáveis e equipe envolvida 

realizada, e o desenvolvimento 

diagnóstico de riscos e 

identificação de potenciais 

impactos em curso 

    

Sim, mobilizando apenas atores 

internos 
    

Sim, mobilizando apenas atores 

externos 
    

Sim, mobilizando atores internos e 

externos para mapear 

vulnerabilidades 

X  X X 

Não 

 
 X   

A companhia considera a 

adaptação à mudança do 

clima na concepção e/ou 

revisão de seus 

empreendimentos, 

processos, produtos e/ou 

serviços? 

Sim, na revisão de 

empreendimentos, processos, 

produtos e serviços 

X   X 

Sim, na concepção de 

empreendimentos, processos, 

produtos e serviços 

X X X X 

Não 

 
    

A companhia considera os 

riscos e oportunidades 

apresentados pela mudança 

do clima no planejamento 

estratégico e/ou no 

gerenciamento de riscos? 

Sim, nos processos de 

gerenciamento de riscos 
    

Sim, no planejamento estratégico     

Sim, no planejamento estratégico 

e no gerenciamento de riscos 
X X X X 

Não 

 
    

 

 

 


