


Energia Limpa:
Acelerando a 
sustentabilidade 
no Brasil

 



ESTAMOS GERANDO 
EXCESSOS E ESCASSEZ

AO MESMO TEMPO.





O PIB mundial é 10 vezes maior do que era em 1950,

E esse aumento trouxe prosperidade para bilhões de 
pessoas,

Mas, a economia global ficou bem dividida, com a maioria do 
ganho indo para 1% da pop mundial, 

E a economia se tornou super degenerativa, desestabilizando 
rapidamente o planeta e seu equilíbrio, do qual todos nós 
dependemos.



É tempo de reimaginar 
nosso modelo de 
progresso
sem ser “às custas de algo”



Um modelo econômico, que seja ganha-ganha-ganha em 
equilíbrio dinâmico 

Precisamos encontrar formas de prosperar juntos, 
humanos e natureza

Ideias que combatam os excessos e escassez juntos



Novos modelos surgindo
_
Vários modelos regenerativos surgindo no mundo 

_
Mais de 100 cidades no mundo já geram mais de 70% de sua eletricidade com energia 
renovável (sol, vento e ondas)

_
Cidades que usam modelos circulares em que o desperdício de um processo é material para o 
outro. 

_
Da Etiópia a Nova Zelândia fazendeiros e proprietários florestais estão regenerando paisagens 
áridas



“No futuro as empresas serão 
avaliadas não pelo ebitda, e 

sim pelo impacto que geram”.
Olimpio Matarazzo - Chairman Pátria Investimentos





O papel dos 
negócios nesse 
século mudou.

Entramos na década com 
as mais importantes 
mudanças da história da 
humanidade para a 
construção de um futuro 
viável.



Negócios generativos são aqueles 
que trazem o impacto positivo sistêmico para 
o centro de sua atuação.

Isso significa que, 
conforme o tempo passa, 
por causa de sua atuação, 
o mundo tende a ficar um 
lugar melhor para todos, 
regenerando a terra, 
gerando bem-estar social 
e retorno econômico.



E, o seu negócio? 
Está preparado para 
esse século?
 

Quanto de benefício para 
a sociedade e para o 
mundo vivo sua 
empresa gera em sua 
atuação?



Pressão de vários lados 
Investidores
Clientes
Consumidores





Os millenials e a geração Z, no futuro 
próximo, desistirão de trabalhar,
investir e comprar de empresas que 
priorizem o retorno ao invés dos valores.

No 2030 eles irão conformar o 
75% do total da população 
trabalhadora 

Crescimento da ethical generation ou 
sustainable native

Em 2030 eles irão formar 75% 
da classe trabalhadora 87%

Confiarão mais numa empresa 
social e ambientalmente 
responsável 

Trocarão de marca por outra que 
esteja apoiando uma boa causa 

Recomendarão  produtos e 
serviços se a empresa for 
socialmente responsável 

Comprarão um produto de uma 
marca pautada em valores éticos 

Boicotarão uma empresa sem 
valores éticos 

83%

67%

89%

76%
Fonte: Fundação Dom Cabral



As empresas que 
estão
realmente mirando o 
futuro, 
estão pensando hoje
em como construí-lo
levando o ESG para o 
centro da sua 
estratégia.

<a 
href='https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/mulher-tecn
ologia'>Mulher tecnologia foto criado por freepik - 
br.freepik.com</a>



A economia de baixo carbono é um sistema econômico que busca ter o menor 

impacto possível no meio ambiente, reduzindo ou eliminando a emissão de gases 

de efeito estufa. Ela fomenta o uso racional de recursos naturais, na renovação 

das matrizes energéticas e na circularidade da produção. 



   

DESCARBONIZAÇÃO
DA ECONOMIA
(NET ZERO)



   
O MUNDO VAI PRECISAR 

DE MUITA ENERGIA



Oportunidades para o Brasil

Setor de energia - O setor energético tem grande potencial de redução de emissões de GEE. Grande 

parte desse potencial se concentra no segmento de transportes, através de medidas de aumento da 

eficiência energética, e na substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ou de baixo 

conteúdo de carbono. Na última década verificou-se um rápido avanço da energia eólica no país, que é, 

atualmente, a segunda fonte com maior potência instalada (9%), tendo ultrapassado recentemente as 

usinas térmicas movidas a gás natural (8%). A capacidade instalada de energia solar fotovoltaica ainda é 

pequena no país (menos de 2%), mas vem crescendo. Existe também a potência instalada em usinas 

térmicas a biomassa, que representam, aproximadamente 8,5% do potencial instalado do país quando 

somadas as diferentes fontes.



   

“NÃO QUERO FACA
NEM QUEIJO
QUERO A FOME”.

Adélia Prado



   

É sobre deixarmos o lugar melhor 
do que encontramos 



OBRIGADA!

bruna@entre-iris.com
www.entre-iris.com

@entre.iris

http://www.entre-iris.com

