
Placar climático
NESTA EDIÇÃO:

Climate Count Scorecard Rankings

Edição 1 – Julho de 2009

LupaNews
Parceiros do Lupa 2009. 

Prata:

Ouro:Diamante:

Comunicação:

Realização: Apoio:

Agência de viagem: Organização:



Placar climático
Sustentabilidade

A indústria farmacêutica emergiu como líder em mensurar 
e comunicar sua pegada de carbono, em comparação a 
outros setores, de acordo com o último Climate Counts 
Scorecard, divulgado.

Mas, embora a indústria como um todo tenha pontuado 
mais que diversos outros setores, ainda precisa melhorar 
seu desempenho na redução de suas emissões de gases do 
efeito estufa (GEEs) e assumir postura sobre a legislação 
climática, aponta o Climate Counts.

AstraZeneca e Johnson & Johnson são as primeiras 
da categoria, com 76 e 75 pontos, de 100 possíveis, 
respectivamente. 

O setor farmacêutico como um todo apresentou um 
desempenho superior a outros 13 setores, com mais de 
87% das companhias marcadas com o ícone “caminhando” 
– a maior classificação possível. O setor destacou-se 
nas categorias “inspeção” e “relatórios”, mas também 
mostra capacidade para melhorias nas seções “redução” 
e “políticas”. 

“A alta pontuação atingida pela indústria farmacêutica 
prova cada vez mais que ação e lucros podem ser a 
melhor receita para as Mudanças Climáticas,” diz o diretor 
executivo da Climate Counts, Wood Turner. “Ainda assim, 
enquanto o setor desempenhou-se bem em medir seu 
impacto e na abordagem das Mudanças Climáticas, ainda 
não registramos o tipo de redução de emissões de GEEs 
que esperávamos.”, afirma Turner. 

A organização sem fins lucrativos avaliou 14 setores em 22 
critérios, para identificar o compromisso de empresas com 
as Mudanças Climáticas, incluindo a mensuração e redução 
de impactos, atenção às leis climáticas e comunicação de 
ações. Setores e suas empresas são assinalados com uma 
classificação – “caminhando”, “começando” ou “parado” –, que 
permite aos consumidores compararem as companhias a 
seus pares.

Indústria farmacêutica destaca-se como líder em 
mensurar e comunicar sua pegada de carbono. Veja mais! 

O setor atingiu uma média de 55,6, a maior pontuação 
industrial. Treze de 15 empresas foram avaliadas com a 
classificação “caminhando”. Este resultado compara-se 
ao menor setor – brinquedos e equipamentos infantis – no 
qual oito de 13 empresas analisadas receberam nota zero.

Mais de 120 empresas, representantes de cerca de 3.000 
marcas, foram analisadas pela Climate Counts, uma 
organização sem fins lucrativos lançada em junho de 2007, 

composta de especialistas em negócios e meio ambiente. 

Outros setores que receberam classificação incluem 
companhias aéreas, bebidas e cervejas, logística 
marítima, alimentício, hotéis, Internet e softwares, 
acessórios e enfeites, bancário comercial, eletrônicos, 
serviços alimentícios, produtos de limpeza, brinquedos e 
equipamentos infantis e mídia.

Climate Count Scorecard Rankings

O mundo empresarial tem o poder de mudar o mundo.
Você tem o poder de mudar o mundo dos negócios.

Veja abaixo em que pé estão as indústrias ranqueadas:

AstraZeneca 76 pts
Johnson & Johnson 75 pts
Baxter International 66 pts
GlaxoSmithKline 60 pts
Pfizer 60 pts
Schering-Plough 60 pts
Genentech 58 pts
Roche 58 pts
Bristol-Myers Squibb 57 pts
Abbott Laboratories 56 pts
Novartis 55 pts
Eli Lilly 52 pts
Merck & Co 51 pts
Sanofi-Aventis 50 pts
Wyeth 36 pts
Amgen 20 pts
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Escore das Companhias 
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