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A CONTRIBUIÇÃO DA BIOINOVAÇÃO PARA OS EIXOS DE 

GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL E CORPORATIVA

Seguindo o Acordo de Paris, a indústria brasileira tem 

como desafio alcançar a neutralidade de carbono até 

2050. Para desenhar propostas que enderecem as 

mudanças climáticas e as crises ambientais, é 

fundamental desenvolvermos cadeias de valores 

orientadas pelas contribuições tecnológicas para o 

desenvolvimento social e o crescimento econômico 

sustentável. Tais soluções podem ser viabilizadas por 

práticas corporativas direcionadas à conservação do 

meio ambiente. 

Nesse sentido, a intersecção entre ESG e Bioinovação 

foi o tema discutido em nossa Newsletter do mês de 

agosto, com o objetivo de compreendermos quais as 

ações realizadas pelo setor produtivo nacional e quais 

as iniciativas do Poder Legislativo a favor do 

desenvolvimento sustentável do Brasil.

THIAGO FALDA
PRESIDENTE EXECUTIVO DA ABBI 

Em artigo assinado a quatro mãos, o coordenador de Sustentabilidade da Raízen, Bruno Henrique Maier, e o especialista em 

Avaliação de Ciclo de Vida da Braskem, Yuki Hamilton Onda Kabe, destacam a importância de uma visão sistêmica no setor 

produtivo para uma transição energética efetiva no Brasil.

Para atingir um grau de maturidade necessário à gestão das crises ambientais e climáticas estabelecidas, as organizações 

devem mapear quais os seus principais desafios e de que forma eles podem ser superados. Para embasar esta discussão e 

apontar caminhos, foram entrevistados o especialista em Avaliação de Ciclo de Vida da Braskem, Yuki Hamilton Onda Kabe, 

o coordenador de Sustentabilidade da Raízen, Bruno Henrique Maier, e a diretora de divisão de Health & Biosciences da IFF, 

Deia Vilela.

“Buscamos uma utilização e reaproveitamento 

completo dos produtos e subprodutos. Para 

atingirmos tais metas, o investimento maciço em 

bioinovação é fundamental, como as práticas de 

melhorias do uso do solo e a reutilização dos resíduos 

orgânicos como fonte de nitrogênio.”

Segundo o Observatório do Clima, o Brasil é o quinto emissor de gases de efeito estufa no planeta. Logo, as políticas públicas 

norteadas pela governança ambiental são um dos principais caminhos para reverter esse cenário. Em entrevista exclusiva, o 

coordenador temático de Biodiversidade e Meio Ambiente da FPBioeconomia, deputado federal Rodrigo Agostinho, 

comenta sobre o papel do Parlamento na agenda ESG.

“As frentes parlamentares podem ajudar a criar a 

consciência necessária dentro do Parlamento para 

que avancemos em algumas políticas públicas. 

Para desenhá-las, precisamos da participação da 

sociedade, de financiamento, de governança 

e de legislação.” 

“A política de sustentabilidade se fortalece por meio de 

macro-objetivos, como gestão dos riscos climáticos e 

economia circular de carbono neutro.”

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA NO BLOG DA ABBI

Organizações como a Braskem, IFF e Raízen convergem 

suas estratégias para a transição energética como uma 

rota alternativa aos combustíveis fósseis. Da mesma 

forma, seus modelos de negócios vislumbram o ESG para o 

alinhamento em suas cadeias produtivas.

Pauta de interesse público, a agenda ESG também norteia 

políticas públicas para a governança ambiental. Sobre 

esse assunto, o coordenador temático de Biodiversidade 

e Meio Ambiente da Frente Parlamentar da 

Bioeconomia, deputado federal Rodrigo Agostinho, 

avalia qual o papel do Congresso Nacional no fomento às 

práticas sustentáveis.  

BIOINOVAÇÃO E ESG: O PAPEL DA GOVERNANÇA AMBIENTAL 

NO ALINHAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 

CLIQUE AQUI PARA LER A MATÉRIA COMPLETA NO SITE DA ABBI

A Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) é uma organização civil, sem fins lucrativos, apartidária, e de abrangência 

nacional que acredita no Brasil como potencial líder da bioeconomia avançada global. Representamos empresas e 

instituições de diversos setores da economia que investem em tecnologias inovadoras, baseadas em recursos biológicos 

e renováveis para criar produtos, processos ou modelos de negócios gerando benefícios sociais e ambientais coletivos. 

Trabalhamos para promover um ambiente institucional favorável à bioinovação, que permita converter nossas 

vantagens comparativas em vantagens competitivas, impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável da 

bioeconomia avançada no Brasil. 
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“A tecnologia enzimática está desempenhando um 

papel fundamental para ajudar as empresas a reduzir 

o consumo de energia e água. No ramo da cervejaria, 

por exemplo, podemos fornecer reduções de até 47% 

no consumo de energia renovável e 41% no consumo 

de água, resultando também na redução de 36% das 

emissões de CO2.”

DEIA VILELA - DIRETORA DE DIVISÃO DE 
HEALTH & BIOSCIENCES DA IFF

LEIA O ARTIGO COMPLETO NO BLOG DA ABBI

“A solução para a crise ambiental que nossa sociedade vive passa pela inovação, e 

com a crescente dependência da biomassa, a bioinovação exerce um papel central. 

Afinal, é por meio dela que encontraremos as respostas para desenvolver as fontes 

alternativas de carbono, bem como realizar a transição energética renovável.”
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