
Com o coronavírus (COVID-19), enfrentamos 
uma pandemia global que devasta as pessoas 
e seus meios de vida, interrompendo as cadeias 
de suprimentos, aprofundando gravemente as 
desigualdades e desfazendo progressos nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Ao mesmo tempo, 
continuamos a enfrentar uma emergência climática 
global com impactos irreversíveis para as pessoas e 
todos os sistemas naturais que nos sustentam. Diante 
dessas crises interconectadas, não podemos nos dar 
o luxo de enfrentar uma ou outra. A saúde humana 
depende da saúde do planeta. Nós podemos — e 
devemos — enfrentar ambas. 
Enquanto os países trabalham em programas de ajuda 
econômica e recuperação em resposta à COVID-19, 
e se preparam para apresentar planos climáticos 
nacionais aprimorados no âmbito do Acordo de 
Paris, pedimos aos governos que reimaginem um 
futuro melhor fundamentado em ações climáticas 
ousadas. À medida que estabelecemos metas 
ambiciosas de redução de emissões corporativas 
por meio da iniciativa Science-Based Targets e sua 
campanha Business Ambition for 1.5°C, continuamos 
comprometidos em fazer nossa parte para alcançar 
uma economia de carbono zero resiliente. Agora, 
pedimos aos governos para que priorizem uma 
transição mais rápida e justa de uma economia 
cinza para uma verde, alinhando políticas e planos de 
recuperação com a mais recente ciência do clima. 
Devemos ir além dos negócios como de costume e 
trabalhar juntos em solidariedade para proporcionar 
o maior impacto para as pessoas, a prosperidade e o 
planeta. Para nos recuperarmos melhor da COVID-19, 
continuaremos a: 

Demonstrar que as melhores decisões e ações são 
fundamentadas na ciência. 
Ao implementar metas ambiciosas com base científica, 
pretendemos definir o mundo em uma trajetória de 1,5 °C, 
levando a pessoas mais saudáveis e mais seguras, e um 
planeta mais saudável e mais seguro. 

Investir em recuperação e resiliência para uma 
transformação socioeconômica sistêmica. 
Ao nos desfazer dos combustíveis fósseis e inovar em 
soluções resilientes de baixo carbono, priorizamos empregos 
verdes e o crescimento sustentável, protegemos a natureza  
e as pessoas e cumprimos a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. 

Trabalhar com governos e ampliar o movimento. 
Ao defender políticas facilitadoras alinhadas com uma 
trajetória de 1,5 °C e com economia de zero carbono, 
esperamos que os formuladores de políticas proporcionem às 
empresas a confiança e a clareza necessárias para que tomem 
ações climáticas ambiciosas. 
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UNIÃO ENTRE EMPRESAS 
E GOVERNOS PARA UMA 
RECUPERAÇÃO MELHOR

Para garantir que nos recuperemos melhor, 
estamos convocando governos e formuladores 
de políticas para combinar nossas ambições 
em seus esforços de recuperação alinhados ao 
objetivo de zero emissões de carbono líquidas 
bem antes de 2050. 
Se trabalharmos juntos, esses esforços ajudarão a reduzir  
a vulnerabilidade a choques e desastres futuros e a construir 
resiliência nas comunidades. Uma mudança sistêmica para uma 
economia resiliente e de zero carbono está ao nosso alcance — 
nosso único futuro depende de tornar essa visão uma realidade.

Esperamos que você se junte a nós.

EM UMA ÉPOCA DE DISRUPÇÃO GLOBAL, 
UMA AÇÃO CLIMÁTICA AMBICIOSA É MAIS 
URGENTE DO QUE NUNCA

UMA DECLARAÇÃO 
DAS EMPRESAS NA 
INICIATIVA “SCIENCE-
BASED TARGETS” E EM 
SUA CAMPANHA BUSINESS 
AMBITION FOR 1.5°C


