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Materialidade  

  Materialidade é um princípio contábil que foi adaptado pela área de 
sustentabilidade para identificar os aspectos não-financeiros relevantes 
para a empresa.  Essa identificação pode ser realizada com lentes 
diferentes dependendo da definição de materialidade com que a 
empresa está trabalhando. 

  Pode incluir, de acordo com a Global Reporting Iniative (GRI), o que é 
significante para a avaliação ou tomada de decisão das partes 
interessadas ou focar em fatores que impactam o potencial de criação 
de valor de curto médio e longo prazo, alinhado com o International 
Integrated Reporting Council (IIRC).   

 Apesar dessas abordagens parecerem divergentes, elas podem 
convergir se considerarmos que fatores que são importantes para as 
partes interessadas podem impactar na criação de valor de uma 
empresa, seja no curto, médio ou longo prazo. 

• Tatiana Botelho 

 

 



Precificação  

• A Precificação determina qual o melhor preço 
para um produto ou serviço, de maneira a evitar 
que a empresa perca dinheiro ao não aproveitar 
oportunidades do mercado ou não possuir 
estratégias bem definidas para enfrentar diversos 
cenários.  

• São estudados, para isso, os custos de produção, a 
concorrência no mercado, os meios de 
comercialização, a aceitação dos consumidores, 
dentre outros fatores que influenciam no valor de 
determinada mercadoria.  



 Accountability 

• Prestação de contas é o estado 
de ser responsável, responsável 
ou responsável. 

• Em outras palavras, a pessoa 
que é responsável é o 
destinatário das conseqüências 
de uma ação. 

• Uma parte não precisa ser 
diretamente responsável pela 
ação e consequências a serem 
responsabilizadas, responsáveis, 
neste caso, significando a causa. 

 



Serviços ecossistêmicos 
  

• Conservação da 
biodiversidade 

• Sequestro e 
armazenamento de 
Carbono 

• Recursos hídricos 

• Conservação do solo 

• Serviços 
recreacionais  
 

 



Conservação da biodiversidade 
 

 ES1.1: Restauração da cobertura florestal 
natural 

 ES1.2: Conservação de paisagens florestais 
intactas 

 ES1.3: Manutenção de uma rede de áreas 
de conservação ecologicamente suficiente 

 ES1.4: Conservação de características 
florestais naturais 

 ES1.5: Restauração de características 
florestais naturais 

 ES1.6: Conservação da diversidade de 
espécies 

 ES1.7: Restauração da diversidade de 
espécies 

 



Mercado de biodiversidade 
• Mercado de biodiversidade deve movimentar mais de 400 bilhões de dólares até 

2020  

 

• O aproveitamento de frutos, sementes e princípios ativos encontrados em plantas e 
animais nativos em produtos deve gerar receitas globais superiores a 400 bilhões de 
dólares nos segmentos de alimentação e farmacêutico nos próximos quatro anos, 
de acordo com especialistas ambientais. 

•  
Relatório ‘A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade’ (Teeb, na sigla em 
inglês), relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), 
mostra que só o mercado de produtos agrícolas certificados para alimentação deve 
movimentar 210 bilhões de dólares até 2020. O estudo foi liderado pelo economista 
indiano Pavan Sukhdev, que defende que o uso de recursos oriundos da 
biodiversidade não deve ser baseado apenas em critérios de rentabilidade e 
eficiência. 

•  
No setor farmacêutico, as possibilidades de descobertas de componentes medicinais 
a partir de plantas também movimentam somas bilionárias. De acordo com a 
consultoria McKinsey, até 2020 o faturamento estimado do mercado de 
biofarmacêuticos será de 278 bilhões de dólares. Em 2014 o segmento gerou 
aproximadamente 163 bilhões de dólares, o que representa 20% das receitas totais 
do segmento. 

 

mailto:?subject=Mercado de biodiversidade deve movimentar mais de 400 bilhões de dólares até 2020&body=Mercado de biodiversidade deve movimentar mais de 400 bilhões de dólares até 2020 - https://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/mercado-de-biodiversidade-deve-movimentar-mais-de-400-bilhoes-de-dolares-ate-2020/?utm_source%3Destadao:mail%26utm_medium%3Dlink


Sequestro e armazenamento de Carbono  

ES2.1: Conservação de estoques 
de carbono florestal 

ES2.2: Restauração de estoques de 
carbono florestal 

 



Mercado de carbono 

• O crédito de carbono é um certificado eletrônico que é emitido quando há 
diminuição de emissão de gases que provocam o efeito estufa, gerador de 
aquecimento global. Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de 
CO2 (dióxido de carbono) que deixou de ser emitido para a atmosfera. 

• O mercado de carbono voluntário abrange todas as negociações de 
créditos de carbono e neutralizações de emissões de gases do efeito estufa 
(GEEs) que são realizadas por empresas que não possuem metas sob o 
Protocolo de Quioto e, por isso, são consideradas ações voluntárias. Os 
esquemas são financiados por organizações e indivíduos que querem 
neutralizar o impacto das emissões produzidas pelas suas atividades. Para 
isso, investem em projetos que têm como objetivo reduzir as emissões de 
GEEs, por meio de compra de créditos de compensação. Esses são 
normalmente instrumentos financeiros negociáveis chamados Reduções 
Verificadas de Emissão (VERs - Verified Emission Reductions), os quais 
representam uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) reduzida ou 
deixada de ser emitida. 



Recursos hídricos 
 

ES3.1: Manutenção da qualidade 
da água 

ES3.2: Melhoria da qualidade da 
água 

ES3.3: Manutenção da capacidade 
das bacias de purificar e regular o 
fluxo de água 

ES3.4: Restauração da capacidade 
das bacias de purificar e regular o 
fluxo de água 

 



Mercado 
hídrico 

• Algumas iniciativas de otimização do uso 
da água incluem: 
 

•     Perfuração de poços para reutilização da água; 
•     Investimento em técnicas de reúso; 
•     Processos internos de recirculação; 
•     Gerenciamento e mensuração do uso eficiente da água nas operações; 
•     Tratamento interno da água utilizada; 
•     Desenvolvimento de planos conjuntos de mobilização para elaboração de 

investimentos e ações focadas na economia de recursos hídricos. 

 



Conservação do solo 
 

ES4.1: Manutenção da condição 
do solo 

ES4.2: Restauração/melhoria da 
condição do solo 

ES4.3: Redução de erosão do solo 
por meio de 
reflorestamento/restauração 

 



Mercado de conservação de solo  

•  A escolha dos métodos / práticas de 
prevenção à erosão é feita em função 
dos aspectos ambientais e sócio-
econômicos de cada propriedade e 
região.  Cada prática, aplicada 
isoladamente, previne apenas de 
maneira parcial o problema. Para 
uma prevenção adequada da erosão, 
faz-se necessária a adoção 
simultânea de um conjunto de 
práticas. 

 

 



Serviços recreacionais  
 

 ES5.1: Manutenção/conservação de 
áreas de importância para recreação 
e/ou turismo 

 ES5.2: Restauração ou melhoria de 
áreas de importância para recreação 
e/ou turismo 

 ES5.3: Manutenção/conservação de 
populações de espécies de interesse 
para turismo baseado na natureza 

 ES5.4: Restauração ou melhoria de 
populações de espécies de interesse 
para o turismo baseado na natureza 

 



Mercado de serviços 
recreacionais  

Gestão Doria 
autoriza 21 
empresas para 
estudos sobre a 
concessão de 
parques 
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