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INTRODUÇÃO

A pandemia intensificou a reflexão de pessoas e empresas sobre

No Brasil, o crescimento também foi significativo. De acordo com o

seu papel na sociedade e os impactos que suas ações trazem para

estudo realizado pela ANDE (Aspen Network of Development

o mundo.

Entrepreneurs), o setor de investimentos de impacto cresceu
128%entre 2017 e 2020 , quando totalizou US$ 785 milhões.

Nesse contexto, ganhou espaço o debate sobre a agenda ESG.
Diversas empresas fizeram compromissos para reduzir os impactos

Esse movimento trouxe uma série de questionamentos acerca do

negativos de suas operações e/ou para contribuir com uma

que é impacto e de como avaliá-lo. Diversas instituições e

transformação positiva na sociedade e no meio ambiente. No

especialistas propuseram abordagens e taxonomias para

mercado de capitais, há uma oferta crescente de produtos que

caracterizar esse tipo de investimentos, com o objetivo de auxiliar

buscam incorporar critérios ESG e os investidores estão cada vez

os investidores na inclusão de parâmetros de impacto na avaliação

mais atentos aos impactos socioambientais nas decisões de

e gestão de seus recursos financeiros.

investimento e gestão de portfólio.
Neste relatório, apresentamos nossa visão sobre o tema a partir

O último estudo do GIIN (Global Impact Investing Network) estima

dos resultados, dos desafios e das reflexões que a MOV e as

que, em 2020, o tamanho do mercado de investimentos de impacto

empresas investidas de nosso portfólio têm experienciado ao longo

no mundo era de US$ 715 bilhões, representando um aumento de

dos últimos 10 anos.

42% comparado a 2018.
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Esse relatório analisará:

Com este relatório buscamos contribuir para as discussões
relacionadas a avaliação e a gestão de impacto. Esperamos que as

01

O impacto agregado a partir da ótica do fundo (FIP MOV 1).

experiências e aprendizados compartilhados possam gerar insights,

Apresentamos uma avaliação de impacto do nosso primeiro fundo a

reflexões e provocações que incentivem as pessoas e empresas a

partir da abordagem proposta pelo Impact Management Project (IMP).

incluírem a dimensão do impacto nas suas decisões de investimento e
de negócio.

02

O impacto sistêmico dos nossos investimentos. Os estudos de Darcy
Riddell e Michele-Lee Moore e de Michael Chu apresentam estratégias

Agradecemos a todos os parceiros, investidores e, em especial, às

e caminhos para uma transformação duradoura. A partir desses

empreendedoras, aos empreendedores e aos times das empresas do

estudos, avaliamos as contribuições das empresas para uma mudança

portfolio da MOV. São elas e eles os verdadeiros protagonistas deste

perene e de larga escala.

movimento.

03

As principais evoluções e desafios de cada investida.

Desejamos a todos uma boa leitura!

04

Por fim, apresentamos a avaliação de impacto de cada investida a
partir da abordagem do IMP e a teoria da mudança baseada no mapa
de impacto – presentes no anexo do relatório.
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RESULTADOS DE IMPACTO – VISÃO GERAL

AUDSAT

ÓRIGO

1,5
1,4

MIL EMPRESAS
ANALISADAS

7

EMPRESAS
APOIADAS

BILHÃO DE REAIS EM INVESTIMENTOS DE
TERCEIROS NAS EMPRESAS DO PORTFÓLIO

60
B

146

MILHÕES
INVESTIDOS

MW VENDIDOS DE ENERGIA SOLAR
DISTRIBUÍDA

MILHÕES DE REAIS EM BENEFÍCIOS
REPASSADOS AOS SEUS CLIENTES

EMPRESA B
DESDE 2016

1

29

TERRA NOVA

BIOFÍLICA
ELEITA “BEST FOR THE WORLD” EM 2021

6

INVESTIMENTOS
PRECURSORES DE TRÊS
NOVOS MERCADOS:

MILHÕES DE TONELADAS
DE CO2 EVITADOS

MILHÃO DE HECTARES
PROTEGIDOS

CRIAÇÃO DE NOVOS SETORES

112

ENERGIA SOLAR
DISTRIBUÍDA

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA URBANA

CONTRIBUIÇÃO PARA 15 POLÍTICAS PÚBLICAS A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

1,5

PORTFÓLIO

36 PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

6,3

MIL PROFESSORES
DA REDE PÚBLICA APOIADOS

PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS,
ESTUDOS E DOCUMENTÁRIOS

1,3

TRICICLOS

MILHÕES DE ALUNOS NA EDUCAÇÃO
PÚBLICA IMPACTADOS

261

MIL FAMÍLIAS EM PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

BILHÃO EM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
REVITALIZADOS E GERADOS

POR A+B
CARBONO E OUTROS
CRÉDITOS AMBIENTAIS

MILHÃO DE ANÁLISES DE
RISCO SOCIOAMBIENTAL VIA
SENSORIAMENTO REMOTO

CRESCIMENTO DA
RECEITA DE 47% A.A.
DESDE 2015

8

MILHÕES DE VISITAS
AOS PONTOS LIMPOS
MIL TONELADAS DE
LIXO RECICLADO

50

339 EMPREGOS
GERADOS
MOV Investimentos | 5

02

IMPACTO A PARTIR
DA ÓTICA DO FUNDO

RELATÓRIO
DE IMPACTO

2021

IMPACTO DA ÓTICA DO FUNDO

Impact
Management
Project (IMP)
O IMP é um fórum que busca
construir um consenso global
relacionado à mensuração,

Com a colaboração de 2 mil investidores e empresas, o IMP criou as “classes de

As alternativas não são excludentes e, com frequência, são combinadas. A partir dela,

impacto” agrupando investimentos com características de impacto similares

foram definidas 6 categorias para a contribuição do investidor.

baseadas nos seus resultados e objetivos. As classes são resultantes do impacto de
cada empresa no portfólio e a contribuição que o investidor faz para essa
transformação.
As classes não visam oferecer uma metodologia para comparar o impacto específico
de uma empresa, mas oferecem uma solução para diferenciar o tipo de impacto que
cada investimento possui mesmo com abordagens de mensuração diferentes.

sustentabilidade ou impacto.

investimento que podem ser empregadas pelo investidor para contribuir com o

Busca auxiliar empresas e

impacto das investidas:

investidores que desejam gerir

1.

aqueles que buscam contribuir
positivamente para os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

IMPACTO DA EMPRESA: há 5 classificações relacionadas ao impacto do nível das
empresas conforme indicadas na figura abaixo:
1-2

CONTRIBUIÇÃO FEITA PELO INVESTIDOR: o IMP classifica quatro estratégias de

de governança (ESG) bem como

empreendedor pode avaliar seu tipo de impacto. Na página seguinte, apresentamos o
resultado para o FIP MOV 1.

gestão e relatórios de

os riscos ambientais, sociais e

Assim, com base nessas diretrizes comuns definidas pelo IMP, todo investidor e

A empresa atua para evitar danos aos seus
stakeholders?

S

3

S

2. Envolver-se ativamente

Algum dos efeitos positivos contribuem para a
solução de algum desafio social e/ou ambiental?

3. Fomentar mercados novos ou mal servidos
4. Fornecer capital flexível
Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível
Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

4

N

A empresa entrega algum efeito positivo?

Sinalizar que o impacto importa

1

N

N
S

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível
Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

2

5

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível
Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

Pode causar ou
causa danos

Evita danos
Beneficia
stakeholders
Contribui p/
soluções

4

5

3

É realizada uma avaliação para determinar o impacto de cada empresa em
5 dimensões.

6

O QUÊ

QUEM

QUANTO

CONTRIBUIÇÃO

RISCO
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IMPACTO DA ÓTICA DO FUNDO

Classe de Impacto
- FIP MOV 1

Fomenta novos
mercados?

Sinaliza que o
impacto
importa?
S

Com base na metodologia do IMP,

S

S
Busca retornos
financeiros
competitivos?

Envolve-se
ativamente para
melhorar o
impacto?

o FIP MOV 1 é classificado no

grupo C4 em função do perfil das
empresas no portfólio do fundo e
da estratégia adotada pela MOV
para contribuir para o impacto

IMP presentes no anexo deste
relatório, aprofundamos a análise
que levou a classificação das
empresas para o Grupo C.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
POR PORTFÓLIO – FIP MOV 1

das investidas.
No capítulo 4 e nas avaliações

S

CONTRIBUIÇÃO DO FIP MOV 1 / MOV
Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

1

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

2

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

3

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

4

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

5

Sinaliza
+ Envolve-se
+ Fomenta
+ Capital Flexível

6

Pode causar ou causa danos

Atua para evitar danos
Beneficia stakeholders

Contribui para soluções

FIP MOV 1

Para conferir a avaliação IMP de cada investida, clique nos link abaixo:
Biofílica | Órigo | Terra Nova | TriCiclos | Por A+B
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03

IMPACTO
SISTÊMICO

RELATÓRIO
DE IMPACTO

2021

A MOV reconhece a importância de uma atuação com visão

No estudo preparado para J.W. McConnell Family Foundation, as

ecossistêmica a fim contribuir para uma mudança estrutural e de

pesquisadoras Darcy Riddell e Michele-Lee Moore propõem uma

Impacto Sistêmico

longo prazo. Por esse motivo, incluímos nas teorias de mudança de

tipologia com três abordagens para escalar o impacto de forma

cada um dos investimentos as atividades relacionadas ao

sistêmica:

Promover uma transformação duradoura e de larga escala

desenvolvimento do ecossistema de cada empresa e os principais

• Scale Out: replicar ou disseminar programas geogra-

envolve escalar inovações sociais que requerem processos

atores que fazem parte dele.

ficamente e com números maiores

mais complexos e diversos do que simplesmente difundir ou
espalhar um produto ou modelo de negócios.

Fontes de
capital

• Scale Up: contribuir para que inovações sejam codificadas

Sociedade
Civil

Governo

em leis, políticas e instituições
• Scale Deep: promover mudanças culturais que transformem

Nesta seção, apresentaremos as contribuições do FIP MOV 1

as “mentes e corações”, crenças, relacionamentos e valores

para uma transformação sistêmica a partir da abordagem da

Centros de
Inovação

Comunidades

métrica de alavancagem do capital e da proposta presente

Agências de
desenv.

no estudo Scaling Out, Scaling Up, Scaling Deep: Advancing
Systemic Social Innovation and the Learning Processes to

NEGÓCIOS
DE IMPACTO

ONG’s

Support it [1]

Scale Deep:

Scale Up:

Impactar
raízes
culturais

Impactar leis
e políticas

Scale Out:
Fundações

Associações
Empresas

Impactar mais
pessoas e
comunidades

Neste relatório, além reportar os impactos das empresas na
dimensão do Scale Out, incluímos na avaliação e mensuração, as
contribuições feitas pelas empresas nas esferas Scale Up e Scale

Deep. Integramos essa abordagem dentro da estrutura do IMP.
MOV Investimentos | 10

Alavancagem do capital
O FIP MOV 1 investiu R$ 59 milhões nas empresas do seu
portfólio. Juntas, elas atraíram mais de R$ 1,4 bilhão em
novos investimentos. Ou seja, cada real investido pela MOV

Outra perspectiva para avaliar a geração de transformações

parceiros e mobilização de novos capitais podem ser uma proxy

sistêmica é a criação de novas indústrias e setores. Segundo

da atratividade de determinado negócio e, consequentemente,

Michael Chu, professor da Harvard Business School, investir e

da capacidade de criar e/ou fortalecer novos setores.

desenvolver negócios que tragam retornos financeiros atraentes
atrairá novos participantes para esse mercado. Com novos
entrantes, cria-se uma indústria e assim será possível garantir

impactos duradouros e em larga para “mexer a agulha”.

A MOV atraiu desde co-investidores de equity, estratégicos ou
financeiros, como financiadores de longo prazo como bancos
comerciais e de fomento. Juntos foram capazes de alavancar R$

ajudou a mobilizar outros R$ 24,5 de coinvestidores e

1,4 bilhão de investimentos nas empresas investidas do portfólio

parceiros de longo prazo.

do FIP MOV1.

A partir dessa visão, a MOV entende que a atração de novos

ALAVANCAGEM DO CAPITAL – R$ MILHÕES

1.072

1.489

1 : 24,5

59
MOV
MOV(equity)
(equity)

252
Coinvestidores
Coinvestidores
(equity)

1.430

106
Investidores
Mezzanino
(mezzanino)

Dívida /
Dívida/Parcerias
Parcerias

Investimento
Total
Total
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04

AS EMPRESAS
INVESTIDAS
RELATÓRIO
DE IMPACTO

2021

Relatório de impacto 2021

As empresas
nas quais investimos

BIOFÍLICA

ÓRIGO ENERGIA

TERRA NOVA

TRICICLOS

POR A+B
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Relatório de impacto 2021

A MOV, por meio do FIP MOV 1 [1], investiu R$ 59 milhões construindo um

Isso permitirá a companhia alcançar 361MWp de capacidade vendida e

portfólio com 7 empresas

atender cerca de 200 mil clientes. A companhia também contribuiu

[2].

Elas estão organizadas em 3 teses:

cidades sustentáveis, florestas e educação.

VISÃO GERAL
DO PORTFÓLIO

Desde a publicação do nosso último relatório em 2019, as empresas do

se encontra em aprovação no congresso.

nosso portfólio evoluíram significativamente. Ao final de 2020, a receita

A Terra Nova expandiu suas operações para Minas Gerais e, atualmente,

líquida consolidada do portfólio alcançou 77 milhões de reais, um

apoia 113 mil famílias no processo de regularização fundiária. Ela está

crescimento composto anual de 47% desde o início do fundo. Juntas,

investimento na melhoria de seus sistemas de tecnologia e no

elas também criaram 339 empregos diretos.

desenvolvimento de instrumentos financeiros que financiem a

Em julho de 2021, a Ambipar adquiriu uma participação relevante da
Biofílica. Essa transação trouxe um retorno financeiro expressivo para
o FIP MOV 1 e também permitirá à Biofílica Ambipar acelerar o plano de

[1] FIP: Fundo de Investimentos em Participações.
[2] Compõem o portfólio do FIP MOV 1: Audsat,
Biofílica, Órigo, Sollar, Terra Nova, TriCiclos e Por
A+B. Audsat e Sollar, por serem investimentos
recentes e estarem ainda em fase de planejamento
e estruturação, não serão abordadas neste
relatório.
[3] REDD+ significa redução das emissões por
desmatamento e desflorestamento

ativamente para o projeto de lei que trata da geração distribuída e que

regularização fundiária no Brasil. A companhia também foi estudo de

caso de Harvard Business School e pesquisas de avaliação de impacto
conduzida pela FGV e Global Land Alliance.

se tornar uma das principais empresas de soluções baseadas na

Atualmente, a TriCiclos opera 50 estações de pré-reciclagem no Chile,

natureza do mundo. O objetivo é conservar 3,3 milhões de hectares com

Colômbia, Costa Rica e México. Além disso, a companhia realiza projetos

projetos do tipo REDD+ [3] , bem como produzir e vender novos tipos de

de economia circular aplicada para empresas que buscam modelos de

créditos ambientais advindos de agricultura, aflorestamento,

operação mais sustentáveis e circulares, através da Manuia, sua recém

reflorestamento, restauração e proteção de manguezais.

criada divisão de consultoria de gestão.

A Órigo Energia, por sua vez, leva energia limpa e mais barata para 15

Em 2020, a Por A+B esteve presente em 8 estados, impactando 6,3

mil clientes entre PMEs e pessoas físicas. Atualmente, a companhia faz

milhões de alunos, 261 mil professores em 12 mil escolas. A companhia

a gestão de 17 fazendas solares que correspondem a 77MWp de

continua com o desafio de efetuar a venda direta para o setor público

capacidade vendida. Ela captou R$ 264 milhões por meio de um FIDC

enquanto busca desenvolver novos produtos e modelos de negócio

verde e um CRI e outros R$ 106 milhões junto à gestora de impacto Blue

voltados para o setor privado (B2B).

Like an Orange.

MOV Investimentos | 14

BIOFÍLICA
“Graças a Deus, temos tido oportunidade de mostrar trabalho e com fé em
Deus vamos poder, juntamente com nossos parceiros, comemorar grandes
vitórias e trazer muito mais benefícios para nossa comunidade [a partir dos
recursos do projeto REDD+]. Apesar de ser uma grande responsabilidade em

minhas mãos e dos que estão ao meu lado na gestão, me sinto privilegiada
não apenas por ser a mais jovem presidente, mas também pelo fato de ser
mulher em um cargo de liderança de nossa associação, pois nossa
sociedade é bem machista ainda.”
Presidente da ASMOREX

“Nós vamos ganhar uma casa boa. Vai ter um poço artesiano para
pegarmos água de qualidade. O projeto REDD+ Resex Rio Preto Jacundá
está trazendo mudanças boas para minha vida e da comunidade.”
Agricultora de Machadinho D'Oeste
Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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Empresas nas quais investimos

PROBLEMAS
Milhões de toneladas de
CO2e emitidas na Amazônia
Legal pela degradação de
florestas, em 2019 [2]

BIOFÍLICA

1.085.100

841

Hectares desmatados na
Amazônia Legal, em 2020 [1]

Por meio de parcerias com comunidades locais para a
produção e comercialização de créditos ambientais, a

OUTPUTS

Hectares de desmatamento
evitado até 2020 [5]

Biofílica ajuda a manter e desenvolver as florestas
nativas do Brasil, reduzindo emissões de carbono,

11
Milhões de hectares em
déficit de reserva legal
no Brasil, em 2020 [3]

16
Mil hectares de reserva legal
efetivamente mediados até 2020

71%

aprimorando as condições de vida nas comunidades e
contribuindo para o equilíbrio climático.

15.186

INVESTIMENTO
MOV

Redução acumulada da taxa de
desmatamento nos projetos
geridos pela Biofílica até 2020 [4]

5,8
Milhões de toneladas
de CO2e evitadas até 2020 [6]

1,4
Milhão de hectares protegidos
até 2020

R$6,4
Milhões

+333
Famílias envolvidas até 2020 [7]

18,1
Milhões de reais transferidos
aos parceiros e comunidades
até 2020 [8]

Intro

META 2025*

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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* Meta em aprovação

Empresas nas
quais investimos

Fundada

em

2008,

a

Biofilica

se

dedica

à

produção

e

Esse contexto trouxe investidores interessados em ter uma participação na

venda de créditos ambientais (principalmente carbono) de projetos de

Biofílica a fim de ganhar exposição ao mercado de carbono. Após um

conservação e regeneração florestal. A Biofilica também é cofundadora da

processo competitivo, a companhia teve seu controle adquirido pela

Audsat, empresa que trabalha com informações obtidas por meio de

Ambipar em jul/21.

sensoriamento remoto, avaliando riscos e promovendo o bom uso do solo e
proteção de florestas.

Essa transação trouxe um excelente retorno financeiro para o FIP MOV 1 e
permitirá à Biofílica Ambipar Environment acelerar seu plano de expansão.

A aceleração da agenda climática global e a adoção de práticas ESG por

Serão mais investimentos para aumento do portfólio de projetos do tipo

empresas e investidores, respondendo a pressão de consumidores cada vez

REDD+

mais conscientes, fizeram com que a demanda por créditos ambientais,

advindos de agricultura, aflorestamento, reflorestamento, restauração e

tanto em preços como em volumes, apresentasse movimentos ascendentes

proteção de manguezais.

[9]

e também para a produção e venda de novos tipos de créditos

nos últimos dois anos.
É importante ressaltar que a expansão da demanda por créditos ambientais

Área Protegida

5,3

(em milhões de hectares)

convive com um grande esforço para contenção de desmatamento ilegal e
manutenção da integridade dos projetos da companhia.
O enfraquecimento das instituições e das práticas de comando e controle

0,5

1,2

1,2

1,4

1,4

1,5

ambiental no Brasil nos últimos dois anos aumentou o desafio de controlar,

em todos os projetos, atividades como grilagem, mineração e extração de
espécies madeireiras feitas de forma ilegal.

Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios

2013A 2016A 2018A 2019A 2020A 1S21A 2025E
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Empresas nas
quais investimos

A Biofílica sempre atuou para contribuir de forma significativa para a criação

Apesar da crescente pressão exercida por atividades ilegais e aumento dos

do mercado de créditos ambientais no Brasil, estabelecendo boas práticas e

índices de desmatamento na Amazônia, a empresa está otimista e acredita

participando da formulação de políticas públicas a nível estadual e federal e

que esse novo plano viabilizará a gestão de 3,3 milhões de hectares até

também através de sua participação na Coalisão Brasil, Clima, Florestas e

2025. Esse resultado representaria o alcance de 62% das metas originais

Agricultura (dimensão Scale Up).

da empresa, estabelecidas em sua fundação em 2008.

Na dimensão Scale Deep, a companhia tem participado de diversos
seminários, workshops e lives para compartilhar sua experiência e
resultados no mercado de carbono e serviços ambientais. Além disso, ela

contribuiu para uma série de matérias e publicações sobre esses temas. O
link para esses conteúdos estão disponíveis no Linkedin e Instagram da
Biofílica.

Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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ÓRIGO ENERGIA
“Estava em uma reunião e lá apareceu uma propaganda da Órigo sobre as
fazendas solares. Depois da reunião, entramos em contato com eles e eu
passei a ser um dos consumidores. Hoje, é seguro dizer que eu estou com
economia nas minhas despesas de energia elétrica. Acho que essa é a porta
do futuro.”
Empreendedor da Merce Tecidos

“Detínhamos um confinamento com quatrocentos e cinquenta bois, e esse
confinamento empatou. Nós estávamos sem opção, já que tínhamos perdido
com a seca. Aquilo que era um problema pra nós, o sol, tornou-se um aliado.
Hoje temos uma renda favorável que dá pra sobrevivermos e ainda oferecer
mais empregos.”
Proprietária de área arrendada para instalação de fazenda solar da Órigo
Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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PROBLEMAS

ÓRIGO ENERGIA

Mil domicílios sem acesso
à energia elétrica em
tempo integral no Brasil,
em 2019 [4]

Famílias deslocadas
compulsoriamente por
conta de barragens [2]

580

+200.000
+3,4

É o percentual de energia
“suja” na matriz
energética brasileira [3]

Ao oferecer soluções inovadoras de financiamento,
construção e instalação de sistemas fotovoltaicos, a

R$ 29
Milhões

15 %

Milhões de hectares inundados
para a construção de barragens
no Brasil [1]

INVESTIMENTO
MOV

OUTPUTS

Órigo promove a criação e o desenvolvimento do setor de
energia solar distribuída, contribuindo para uma matriz

123,6

energética mais limpa, acesso à energia sustentável e

2.431

MWp de capacidade vendida
acumulada até 2020[5]

geração de empregos.

Famílias isoladas que
migraram do diesel para
energia solar até 2020

23,8
Milhões de reais de economia gerada
para clientes das fazendas solares
da Órigo até 2020

META 2025*

Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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O que hoje parece ser uma empresa mais tradicional, em 2011, quando a

Hoje a Órigo possui 9 fazendas próprias e aluga outras 8 fazendas de

MOV investiu na Órigo, era apenas um projeto de 4 empreendedores com o

terceiros, totalizando 77 MWp sob gestão.

desejo de criar um negócio que contribuísse significativamente para a
uma matriz energética mais limpa e renovável no Brasil. Não existia

Até 2023, a empresa pretende expandir suas operações colocando mais

regulação para o setor de energia fotovoltaica distribuída no país e a

220MW à disposição de seus clientes. Para tanto está construindo mais

tecnologia ainda estava em maturação.

86,5MW de fazendas próprias, financiadas através de instrumentos lançados
em 2021 - um FIDC de R$ 200MM, um CRI de R$ 64MM e uma dívida mezzanino

Fundada em 2010, a Órigo foi uma das precursoras no segmento

de R$ 106MM captada junto à gestora de impacto Blue Like an Orange.

nacionalmente. Desde então, vem experimentando e aprendendo com
diversos modelos de negócios: projetos puros de P&D no início de suas

Capacidade vendida acumulada

atividades, projetos rooftop para pessoas físicas e jurídicas e até sistemas

(em MWp)

442

off grid em áreas isoladas em meio à Floresta Amazônica.
Desde 2020, a Órigo concentra seus esforços na oferta de soluções para

economia de energia para famílias e pequenos negócios conectados às
fazendas solares sob sua gestão. Atualmente são aproximadamente 14 mil
clientes que usufruem de descontos em relação à tarifa no sistema
tradicional.

66
0,05

103

124

146

4
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A empresa também tem acordos para alugar e distribuir mais 186MWp de

Como componente de sua estratégia de marketing e vendas, a companhia

energia produzida em fazendas de terceiros, que são investidores em

dissemina junto aos consumidores (Scale Deep) a importância e os benefícios

busca de retornos similares à renda fixa. Este modelo permite acelerar o

de energia limpa e renovável. É possível acessar a campanha de marketing e

crescimento da companhia sem investimento diretos nas fazendas de

depoimentos nos clientes nesse link.

geração de energia.
Ao final de 2023, a empresa planeja ter por volta de 200 mil clientes
A Órigo pode, dessa forma, focar na aquisição e gestão de clientes e no

cadastrados em sua plataforma e consumindo energia limpa, renovável e

desenvolvimento de outros produtos e serviços complementares à sua

mais barata de suas fazendas.

oferta, rumo à sua missão de democratizar o acesso à energia solar no
Brasil.
A Órigo também ofereceu contribuições significativas para o
desenvolvimento do setor de energia solar distribuída no Brasil (Scale Up).
Foi uma das fundadoras e é membro atuante da ABSOLAR – Associação
Brasileira de Energia Solar e da ABGD – Associação Brasileira de Geração
Distribuída. Busca contribuir de forma relevante em consultas públicas para
a definição da regulamentação do setor. Destacam-se entre os principais

marcos as resoluções normativas da ANEEL 482/2012 e 687/2015 e, mais
recentemente, o PL 5829/2019 (marco geral da geração distribuída).
Intro

Pitch de Impacto
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TERRA NOVA
“A reforma da associação significa a realização de um sonho,
principalmente pra quem conheceu o espaço anterior e fazia uso como
nós, sempre com muitas dificuldades de instalação e recursos. Significa

um novo passo para o crescimento do bairro, uma sede bem organizada,
limpa, com espaço que possibilita várias atividades que até então eram
impossíveis de serem pensadas.”
Morador do bairro desde criança; atualmente é membro da associação de moradores

“A Terra Nova surgiu no nosso caminho e além do trabalho da regularização
do terreno, foi construída a sede da associação. Tudo isso comprova o
comprometimento da Terra Nova com o repasse daquilo dentro do
combinado no processo e hoje a sede da associação do Jardim Glória está
99% concluída e até o momento só temos que parabenizar a Terra Nova
pelo seu trabalho desempenhado junto com a associação do Jardim Glória.”

Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios

Morador e membro da associação
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INVESTIMENTO
MOV
PROBLEMAS

TERRA NOVA

R$ 11,2
Milhões
13.152
Aglomerados
subnormais
no Brasil [1]

Através da mediação de conflitos fundiários e titulação, a

5,1

1,5

Milhões de domicílios em
aglomerados subnormais no
Brasil [2]

Milhão de famílias residentes
em áreas privadas ocupadas,
em processo de reintegração de
posse no Brasil [3]

OUTPUTS

Terra Nova evita desocupações forçadas, recupera e
distribui

ativos,

desenvolve

capacidade

humana,

empoderamento comunitário e melhores condições de

151

92.404

21.255

vida para pessoas em situação de vulnerabilidade
extrema.

Áreas privadas ocupadas em
mediação e homologação em
2020 [4]

Famílias em mediação e
homologação em 2020 [5]

Famílias em processo de
titulação até 2020 [6]

1,3
Bilhão de reais em ativos
gerados ou revitalizados
até 2020

META 2025*
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O número de famílias vivendo em áreas privadas ocupadas de forma
irregular, e que estão sob risco de reintegração de posse, cresceu de 1

Famílias em processo de mediação e homologação

261

(em milhares)

milhão para 1,5 milhão, de acordo com o último dado divulgado pelo IBGE.
A Terra Nova atua na medição do conflito entre proprietários e famílias

70

oferecendo uma solução que possui um componente jurídico, urbanístico

73

91

92

92

10

e social.
Atualmente, a Terra Nova apoia 113 mil famílias que estão nessa situação,

2013A 2016A 2018A 2019A 2020A 1S21A 2025E

nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Destas, 21 mil estão no

Nos últimos 2 anos, a companhia apresentou algumas evoluções

processo de titulação (obtenção do título de propriedade) e 92 mil no

importantes: expandiu sua atuação para Minas Gerais e refinou seu modelo

processo de mediação e homologação de um acordo de regularização

de negócios, transformando as etapas do processo de regularização (ex.

fundiária.

diagnóstico técnico, jurídico e ambiental, levantamento planialtimétrico,
cadastral,

Famílias em titulação(em milhares)

35

21
12

15

21

15

5

etc) em produtos que são comercializados de forma

independente da homologação do acordo jurídico.
Os projetos da Terra Nova viabilizaram a implantação de infraestrutura (ex.
pavimentação, drenagem, rede de energia, água, esgoto,

etc) e

equipamentos públicos (ex. postos de saúde, creches, áreas de lazer, etc)
nas áreas em regularização fundiária (clique aqui). Além disso, os acordos
judiciais homologados entre antigos proprietários e ocupantes têm o

Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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potencial de gerar cerca de R$ 1,2 bilhão a partir da revitalização de ativos
“mortos” e valorização das áreas.
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Desde sua fundação, a Terra Nova contribuiu para que inovações fossem

A Fundação Getúlio Vargas realizou dois projetos de avaliação de impacto

codificadas em leis, políticas e instituições (dimensão Scale Up). A

da Terra Nova. O mais recente deles abordou, entre outros temas, questões

companhia homologou 38 acordos de regularização fundiária, participou

emocionais e psicológicas ligadas ao título de propriedade da terra. Os

na elaboração de projetos de lei nas esferas federal, estadual e municipal

resultados são debatidos neste webinar, moderado pelo professor Edgard

e contribuiu com iniciativas dos estados de São Paulo e Paraná para a

Barki. Por fim, em 2021, a companhia também foi objeto de estudo da Global

solução de problemas fundiários.

Land Alliance, think tank baseado nos Estados Unidos e com atuação em
mais de 40 países.

Como contribuição à dimensão Scale Deep (promover mudanças culturais
que transformem as “mentes e corações”, crenças, relacionamentos e

Os principais desafios futuros da companhia estão ligados à implantação

valores), foi objeto de um estudo de caso de Harvard Business School e

de infraestrutura urbana nas áreas em regularização e ao financiamento

Harvard Kennedy School of Government e um dos exemplos citados no

das famílias. Quanto à infraestrutura, os desafios vão desde a articulação

filme “Um novo capitalismo”. Os estudos e o documentário trazem à tona o

com o poder público para a realização das obras até viabilização de meios

tema dos assentamentos informações e da irregularização fundiária e

para que as famílias paguem parte da infraestrutura. Em relação ao

como a solução da Terra Nova é inovadora e escalável para enfrentar esse

financiamento, buscando oferecer melhores condições às famílias, a

problema.

companhia tem buscado soluções financeiras (ex. FIDCs*, debêntures,
blended finance, etc) junto a outros atores de mercado.
(*) FIDC: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Intro
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TRICICLOS
"A TriCiclos é a parceira sempre presente que traz experiências do mercado

e nos orienta tanto nas ações internas quanto externas, no que diz respeito
à Economia Circular e à Sustentabilidade como um todo. Sua equipe é
comprometida, constituindo certamente um fator de sucesso do projeto,
agregando valor e gerando resultados para a organização."
Gerente de Sustentabilidade, Melhoria Contínua e Inovação de um cliente

“Há mais de 10 anos, a TriCiclos tem sido um parceiro fundamental em
nossa jornada de transformação para um negócio mais sustentável, com
foco especial na questão de embalagens e economia circular. Ela atuou
como um verdadeiro parceiro, desafiando-nos e orientando-nos perante os
mais diversos desafios ambientais. Acima de tudo, uma equipe com um
perfil único, que combina profundo conhecimento técnico com forte
compreensão dos desafios enfrentados por grandes organizações.”
Diretora de Sustentabilidade e Engajamento de Stakeholders para América Latina de um cliente
Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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PROBLEMAS

INVESTIMENTO
MOV

41 %

TRICICLOS

1,04

Através da gestão integrada de Pontos Limpos, análise de
dados e experiências de educação, a TriCiclos visa

Dos resíduos coletados
foi despejado em locais
inadequados em 2019 [2]

Quilogramas de Resíduos
Sólidos Urbanos gerados por
dia, por pessoa no Brasil em
2019 [1]

R$ 5,3
Milhões

24%
Do plástico descartado
pós consumo é reciclado
no Brasil [3]

aumentar as taxas de reciclagem de uma vasta gama de
materiais, criando um comportamento de consumo e

OUTPUTS

produção mais crítico e consciente. A empresa também
assessora

fabricantes

no

desenvolvimento

de

49.099

embalagens mais inteligentes e com menor impacto
ambiental, através de soluções de Economia Circular

8

Toneladas de materiais
recuperados até 2020 [4]

Aplicada.

Milhões de visitas a pontos
limpos até 2020

43
Pontos limpos em operação
em 2020

METAS 2019
Intro

Pitch de Impacto
Evolução e Desafios
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Fundada em 2009, a Triciclos é uma empresa de Economia Circular

Volume de material reciclado acumulado

Aplicada, que desenvolve e implementa soluções para reduzir a geração

(em milhares de toneladas)

133

de resíduos e garantir sua reciclabilidade.
A empresa iniciou suas atividades no Chile, desenvolvendo e gerindo uma

37

rede de pontos de entrega voluntária de materiais, chamados de Pontos
Limpos, com o objetivo de coletar e garantir o destino adequado à maior
diversidade e quantidade de materiais, educando o consumidor e gerando
renda para trabalhadores da base da pirâmide, muitas vezes ex-catadores
de rua. A empresa também opera Pontos Limpos móveis focados em
educação ambiental para alunos da educação fundamental.
Hoje a Triciclos opera 50 unidades, no Chile, Colômbia, Costa Rica e
Mexico. Nestes países, seus pontos limpos receberam 8 milhões de visitas
e promoveram a reciclagem correta de aproximadamente 49 mil
toneladas de materiais.
Embora pareça significativo, este volume ainda representa pouco em
relação ao total de resíduos gerados nos países em que atua.

7

45

49

50

17

2014A 2016A 2018A 2019A 2020A 1S21A 2019E
Complementando sua atuação, a empresa atua junto aos seus clientes em
busca de modelos de operação mais sustentáveis e circulares através de
trabalhos de consultoria estratégica e operacional.

Para empresas de bens de consumo, por exemplo, a Triciclos presta
serviços de

concepção e/ou revisão de processos e materiais de

embalagem, reinventando seu modelo de negócios, ou reduzindo a
quantidade de materiais e melhorando sua reciclabilidade.

Até 2020 a empresa já analisou a reciclabilidade de mais de 20 mil SKUs
para empresas no Chile, Brasil e Colômbia.

Intro

Pitch de Impacto
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Esta base da dados permitiu a criação de um aplicativo que permitirá a

A companhia apoiou vários municípios chilenos na redação de licitações

seus usuários entender o índice de reciclabilidade da embalagem de cada

de programas de reciclagem. A TriCiclos também contribuiu em outras

produto contribuindo para um consumo mais consciente.

agendas ambientais no Chile. Ela participou (i) na Mesa Nacional das
Águas (Ministério de Infraestrutura), (ii) no Conselho para o Hidrogênio

A companhia é bastante ativa na conscientização dos consumidores

Verde (Ministério de Energia) e (iii) na apresentação da Lei de Mudanças

acerca do problema do lixo (Scale Deep). Quando Jay Coen Gilbert

Climáticas e uma atualização da NDC. Por fim, Gonzalo Muñoz também foi

(cofundador do B Lab) conheceu a TriCiclos, ele a definiu como uma

High Level Champion da COP 25.

“companhia promotora de mudança cultural disfarçada de empresa de
reciclagem”. Ela participa de uma série de workshops, seminários e está

É possível conferir alguma dessas ações nas dimensões Scale Up & Deep,

presente em artigos, noticiários e colunas sobre temas como reciclagem,

neste vídeo.

economia circular e consumo consciente.

A TriCiclos não alcançou as metas socioambientais estabelecidas na
Na dimensão Scale Up, a TriCiclos também possui uma atuação bastante

época do investimento feito pela MOV (Pontos Limpos e material

ativa. A companhia é aderente ao compromisso NET ZERO 2030 e

reciclado), principalmente devido à dificuldade de operar este modelo no

contribuiu ativamente para a criação da Lei de Reciclagem no Chile (Lei

Brasil, onde descontinuou a operação de Pontos Limpos em 2018. No

REP) além de ser uma importante referência no mercado de reciclagem de

entanto, os indicadores socioambientais continuarão sendo reportados.

resíduos chileno. Ainda no Chile, ela contribuiu para o Plano Nacional para

Também vale destacar que o trabalho de redesenho de embalagens

Economia Circular com foco em regulamentações para plásticos e

permitirá que uma quantidade grande de resíduos seja eliminada.

também para que o país se tornasse o terceiro no mundo (depois do Reino
Unido e da França) em ter um Plastic Act com a Ellen MacArthur
Intro

Foundation.
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POR A+B
“Consigo levar a plataforma para todas as escolas em todas as regionais.
Com isso, é possível ter um diagnóstico preciso de como foi o resultado
nesta devolutiva pedagógica.”
Gestor estadual no Núcleo de Gestão por Resultados da SEPLAG

“A plataforma nos trouxe a oportunidade de discutir resultados de
avaliações que até pouco tempo atrás eram pouco conhecidos na escola.
Isso faz toda a diferença no resultado das nossas ações.”
Secretária estadual de educação

Intro
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Evolução e Desafios
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PROBLEMAS

Defasagem no IDEB em
relação à meta, em 2019 [2]

16%

41º de 70

POR A+B

INVESTIMENTO
MOV

R$ 4,8
Milhões

Brasil, posição no
PISA 2019 [1]

Ao disponibilizar a professores, escolas e secretários de
Estado ferramentas de análise de dados para

OUTPUTS

fundamentar a tomada de decisões pedagógicas e de

alocação de recursos, a POR A+B visa melhorar a
formação de professores, aumentar o aprendizado dos
alunos, reduzir as taxas de evasão e fomentar o
desenvolvimento e adoção de políticas públicas

16

7,8
Milhões de alunos atingidos, em
escolas públicas, em 2020 [3]

Mil escolas públicas
atingidas em 2020 [4]

333
Mil professores atingidos, em
escolas públicas, em 2020 [5]

55%
% média de uso relevante
pelas escolas em 2020 [3]

baseadas em evidências no ensino básico.

METAS 2025*
Intro

Pitch de Impacto
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A Por A + B analisa dados educacionais (big data) em busca de evidências

Um estudo da McKinsey aponta que as perdas no aprendizado durante a

para melhor alocação de recursos e aperfeiçoamento pedagógico.

pandemia podem intensificar a desigualdade entre classes sociais. Embora
os estudos analisem a realidade norte-americana, podemos acreditar que o

Apesar de ter superado com certa folga suas metas iniciais, os planos da

Brasil apresenta uma realidade similar.

Por A+B de ajudar a transformar a educação no Brasil foram fortemente
impactados pela pandemia do Covid-19, que desestruturou a educação

Estudantes em escolas públicas
(em milhões)

básica pública no Brasil.

7,8

A pandemia tem gerado perdas significativas na aprendizagem para a

6,3

maioria dos estudantes no país. Um estudo elaborado pelos professores
Ricardo Paes de Barros e Laura Muller, do Insper, em parceria com o
Instituto Unibanco, concluiu que os alunos que estão no 3º ano do ensino

6,6

6,3

6,4

3,3

médio em 2021 tiveram uma perda em proficiência na língua portuguesa
equivalente a quase metade do aprendizado durante todo ensino médio.
Em matemática, essa perda foi equivalente a cerca de 2/3 do que seria

2016A 2018A 2019A 2020A 1S21A 2025E

aprendido nessa etapa. Esse impacto pode gerar perdas, só em renda
futura, de R$ 700 bilhões considerando os alunos de todo ensino médio e
fundamental.

Nota: 3,3 milhões de alunos foram alcançados pelo projeto Foco Aprendizagem, realizado na rede
pública do Estado de São Paulo, anteriormente ao investimento na empresa. Estes não são considerados
para fins de acompanhamento da meta socioambiental da companhia que é de 3 milhões de alunos.
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Para ajudar a reverter esse quadro, a empresa continua a disponibilizar

Desde sua fundação, suas atividades vêm sendo financiadas

sua plataforma de serviços e conhecimento para que gestores

exclusivamente por fundações e institutos educacionais, o que de certa

educacionais e professores possam viabilizar a absorção dos conteúdos e

forma frusta nossas expectativas iniciais de ajudarmos a desenvolver boas

o desenvolvimento de habilidades e competências pelos alunos o mais

práticas de compra de serviços de edtechs por estados e municípios.

rapidamente possível.
Não obstante, a companhia continua buscando estratégias de venda direta
A Por A + B busca colaborar para consolidação e disseminação, em larga

para o setor público. Em paralelo, a Por A+B tem estudado modelos de

escala, da cultura de gestão pedagógica (Scale Deep) baseada em

negócios baseados no B2B a partir das competências e dos ativos da

evidências entre escolas, secretarias de educação, institutos e fundações

companhia.

pelo Brasil. Atualmente a empresa está em 8 estados, alcançando 6,3
milhões alunos, 261 mil professores e 12 mil escolas. Este vídeo ilustra um
pouco da atuação da companhia na mudança de cultura.
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MAPAS DE IMPACTO
E AVALIAÇÃO IMP
RELATÓRIO
DE IMPACTO

2021

BIOFÍLICA

AVALIAÇÃO IMP – 5 DIMENSÕES

AVALIAÇÃO COM BASE NOS PRINCIPAIS KPIS DE IMPACTO

DIMENSÃO
O QUÊ
Quais outcome(s) as atividades da Biofílica
geram? Quão importantes são este outcomes
para a população impactada e planeta ?

QUEM
Quem usufrui dos outcomes da Biofílica,
e quanto este públicos são carentes da
solução oferecida?

QUANTO
Qual a escala, profundidade e
duração do outcome?

CONTRIBUIÇÃO
A mudança ocasionada aconteceria
de qualquer forma?

RISCOS
Quais os riscos de não realização do
outcome e quão materiais eles são?

TCO2
EVITADO

ÁREA PROTEGIDA
OU REGENERADA

FAMÍLIAS
IMPACTADAS

RENDA GERADA
PELA PRESERVAÇÃO

Redução das emissões de
carbono e contribuição para o
equilíbrio climático

Proteção ou regeneração de
áreas de florestas nativas no
Brasil

Melhoria das condições de
vida das comunidades (ex.
acesso à internet, energia
solar, capacitações etc)

Repasse de parte dos recursos
gerados pela venda dos créditos
de carbono para os proprietários
das áreas onde são desenvolvidos
os projetos

Planeta / sociedade

Planeta / sociedade

Famílias que vivem em áreas
de projetos de REDD+

Proprietários de áreas onde
são desenvolvidos os projetos
de REDD+

6 milhões
tCO2e evitados

1,5 milhão de hectares
protegidos e 15 mil hectares de
desmatamento evitado

333 famílias

R$ 18,1 milhões recebidos

Como uma das pioneiras nesse mercado no Brasil, a companhia teve um papel determinante para a geração de todos esses impactos. Adicionalmente, a companhia
contribuições importantes para regulamentação do setor. A Biofílica participou das discussões (i) do CONAREDD+, (i) do mercado brasileiro de emissões (MBRE), (iii) dos
posicionamentos brasileiros acerca do Art. 6 do Acordo de Paris e (iv) da regulamentação do Código Florestal e CRA (cota de reserva ambiental).

O maior risco é o enfraquecimento da agenda ambiental no país que resulte no aumento do desmatamento ilegal causado por organizações criminosas. Outro risco importante
é o preço do carbono que precisa manter um patamar mínimo a fim de garantir a viabilidade econômica dos projetos de proteção e regeneração florestal.

Contribuição para solução
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BIOFÍLICA

MAPA DE IMPACTO

ATIVIDADES
● Estabelecer parcerias para a produção
e comercialização de créditos ambientais
advindos de desmatamento evitado
(REDD+), melhores práticas agrícolas
e pecuárias, regeneração, reflorestamento
e proteção de manguezais.
● Verificar linhas de base e estoque de
carbono nas áreas sob gestão
● Comercializar créditos de carbono
nacional e internacionalmente
● Investir e reinvestir nas
áreas sob gestão
● Suportar parceiros que realizam
atividades de desenvolvimento
socioeconômico nas áreas envolvidas

OUTPUTS

ODS
Meta 15.2

● Hectares sob gestão

● Créditos de carbono vendidos

● Florestas deixam
de ser desmatadas, biomas
são regenerados e práticas
agropecuárias de baixo
Carbono são adotadas

● Recursos repassados para
proprietários e parceiros

● Famílias são beneficiadas
pelas atividades de
desenvolvimento
socioeconômico

● Toneladas de carbono
evitadas (tCO2e)

● Hectares ofertados

● Hectares comercializados

● Regularização de
atividades agropecuárias
através de CRL

● Comercializar Compensações de Reserva
Legal (CRL), construir a oferta e fomentar
a demanda

● Desenvolvimento
socioeconômico das
comunidades envolvidas e
próximas às áreas de
conservação

● Equilíbrio climático
● Conservação de ecossistemas
vulneráveis

● Cinturões de
proteção são criados

Até 2020,
promover a implementação da
gestão sustentável de todos os
tipos de florestas, deter o
desmatamento, restaurar
florestas degradadas e
aumentar substancialmente o
florestamento e
reflorestamento globalmente
Meta 15.a
Mobilizar e aumentar
significativamente, a partir de
todas as fontes, os recursos
financeiros para a
conservação e o uso
sustentável da biodiversidade
e dos ecossistemas

Stakeholders do ecossistema

Atividades no ecossistema
● Atuar como interface entre agronegócio
e florestas nativas
● Fomentar o mercado voluntário
de créditos ambientais
● Fomentar o mercado regulado de REDD+ e CRL

IMPACTOS

OUTCOMES

●
●
●
●

Empresas do agronegócio
Ministério e Secretaria do Meio Ambiente
Governos Estaduais
Câmaras Legislativas

● FGV (empresas para o Clima)
● Empresas interessadas em créditos
para programas de relacionamento
● Ministério das Relações Exteriores
● ONGs *

(*) WWF, Ipê, Imazon, Imaflora
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ÓRIGO ENERGIA

AVALIAÇÃO IMP – 5 DIMENSÕES

AVALIAÇÃO COM BASE NOS PRINCIPAIS KPIS DE IMPACTO

DIMENSÃO
O QUÊ
Quais outcome(s) as atividades da Órigo geram?
Quão importantes são este outcomes para a
população impactada e planeta ?

QUEM
Quem usufrui dos outcomes da Órigo,
e quanto este públicos são carentes da
solução oferecida?

QUANTO
Qual a escala, profundidade e
duração do outcome?

CONTRIBUIÇÃO
A mudança ocasionada aconteceria
de qualquer forma?

RISCOS
Quais os riscos de não realização do
outcome e quão materiais eles são?

TCO2
EVITADO

Menos obras de infraestrutura em
ambientes sensíveis do ponto de
vista ambiental e social

Economia na conta de
energia de famílias e
pequenos/médios negócios

Geração
adicional de renda
para famílias

Melhoria da
eficiência das redes
de distribuição

As fazendas solares
da Órigo evitam a construção
de novas usinas térmicas,
grandes emissoras de
carbono na atmosfera.

Fazendas solares evitam
grandes obras de infra estrutura
como hidroelétricas e sua área de
inundação. Também evitam a constução
de extensas linhas de transmissão e
deslocamento de famílias.

Assinantes dos planos de
energia da Órigo usufurem de um
desconto de 10% (PMEs) a 15%
(famílias) em suas contas de energia,
além de estarem consumindo energia
limpa e renovável.

As fazendas solares da
Órigo são instaladas em
áreas subutilizdas gerando
renda adicional para as famílias
que arrendam suas terras
para a empresa.

A conexão de fazendas solares da
Órigo em locais pré-definidos pelas
concessionárias de distribuição de
energia elétrica contribuem para a
redução de perdas de energia e melhoria
da eficiência das redes de distribuição

Planeta / sociedade

Planeta / sociedade

Aproximadamente 100
famílias arrendatárias
de terras

Distribuidoras de energia e
consumidores de energia

Em 2020, as fazendas da
Órigo (50,8MWp) evitaram a
emissão de 4,8 mil tCO2
Esse volume aumentará
com a entrada de novas
fazendas

Aproximadamente 8 mil famílias e 5 mil
pequenos negócios com contrato de
aluguel das fazendas solares geridas pela
Órigo. A tarifa de energia elétrica em MG é
a mais cara do Brasil.

A companhia não tem estudos
disponíveis que indiquem a
redução de obras de
infraestrutura em áreas sensíveis

A economia gerada para os assinantes da
Órigo até o junho de 2021 foi cerca de
R$ 29 milhões. Os clientes usufruem das
energia por tempo indeterminado.

A Órigo paga em média R$
385/ hectare gerando
renda adicional de R$ 7 mil
por mês para cada família.

A companhia não tem estudos
quantitativos disponíveis sobre o aumento
de eficiência, mas estima uma redução das
perdas na ordem de 0,2% ou de R$ 2MM no
ano de 2020 devido às fazendas
conectadas

A Órigo tem contribuição determinante para a geração de todos esses impactos desde 2011, sendo uma das pioneiras e mais atuantes empresas no desenvolvimento do
setor de energia solar fotovoltaica distribuida no Brasil. A empresa teve e tem dado contribuições relevantes para a definição e evolução da regulamentação do setor,
especificamente para a criação das regulamentações da ANEEL REN 482, 586 e revisão das mesmas.
O maior risco é a revisão do marco regulatório de energia distribuída no Brasil em discusão no Congresso Nacional. Dependendo das novas regras, a evolução do setor de
energia distribuida no Brasil pode ser bastante mais lenta, muito por conta dos interesses das distribuidoras de energia. Após a aprovação do na Câmera dos Deputados, no
entanto, avaliamos o risco de mudanças relevantes como baixo, mas o impacto das mesmas pode ser muito grande.
Contribuição para solução
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ÓRIGO ENERGIA

MAPA DE IMPACTO

ATIVIDADES

OUTPUTS

OUTCOMES

IMPACTOS
● Energia renovável e mais acessível
para PMEs (1) e pessoas físicas

● Construir, operar e conferir
acesso à fazendas solares
● Vender e implementar sistemas
off-grid e projetos especiais

● Fazendas solares
em operação
● PMEs (1) conectadas às
fazendas solares
● Projetos especiais e Projetos
off -grid implementados

● Desenvolver instrumentos
financeiros (ex. FIDCs, CRIs)
para investimentos em projetos
de energia solar

● Volume financeiro
transacionado através
de FIDCs, CRIs e outros
instrumentos de dívida

● Famílias e PMEs (1) migram
da rede energética tradicional
para energia solar

● Maior inclusão social, segurança
alimentar e acesso à internet para
famílias isoladas

● Clientes passam a economizar
com a conta de luz

ODS
Meta 7.1
Até 2030,
assegurar o acesso universal,
confiável, moderno e a preços
acessíveis a serviços de
energia

● Menor uso do solo, da água e de
combustíveis fósseis na geração
de energia elétrica

● Famílias isoladas migram do
diesel para energia solar

● Equilíbrio climático
● CO2 deixa de ser liberado na
atmosfera
● Energia mais limpa passa a
ser gerada, sendo opção às
fontes’ tradicionais

● Matriz energética Brasileira
formada predominantemente por
energia renovável e limpa

Meta 7.2
Até 2030
aumentar substancialmente a
participação de energias
renováveis na matriz
energética global

● Geração de empregos qualificados

Stakeholders do ecossistema

Atividades no ecossistema
● Desenvolvimento de veículos de financiamento
(capital e dívida): capital próprio e de terceiros
● Contribuição para: (I) temas regulatórios (ANEEL 482, 586)

- condomínio solar; horário de pico; regras de conexão; tarifa
binômia e (II) fomento a P&D e inovação

● Desenvolvimento de fornecedores

●
●
●
●

Bancos de desenvolvimento & comerciais
Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente
FINEP e ANEEL
Grandes fornecedores de componentes (2)

●
●
●
●

Secretarias da Fazenda
Distribuidoras de energia
Comercializadoras de energia
ABSolar (3), ABGD (4) e outras associações do setor
e ambientais

Notas:
(1) Pequenas e médias empresas
(2) Exemplos: ByD, Yingli, SunPower,
Kyocera, GE, etc.
(3) Associação Brasileira de Energia
Solar
(4) Associação Brasileira de Geração
Distribuída
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TERRA NOVA

AVALIAÇÃO IMP – 5 DIMENSÕES

AVALIAÇÃO COM BASE NOS PRINCIPAIS KPIS DE IMPACTO

DIMENSÃO

FAMÍLIAS EM REGULARIZAÇÃO
E TITULAÇÃO

ATIVO "MORTO" REVITALIZADO
E VALOR GERADO

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS IMPLANTANDOS

Criação de condições para
obtenção do título de propriedade

Indenização recebida pelos proprietários de
áreas ocupadas e valorização dos lotes por
conta da regularização fundiária e implantação
de infraestrutura

Os acordos de regularização viabilizam a
implantação de infraestrutura (ex. rede
elétrica, de água, pavimentação etc) e
equipamentos públicos (ex. áreas de lazer,
postos de saúde, creches etc), nas áreas

O QUÊ
Quais outcome(s) as atividades da Terra Nova
geram? Quão importantes são este outcomes
para a população impactada e planeta ?

QUEM
Quem usufrui dos outcomes da Terra Nova,
e quanto este públicos são carentes da
solução oferecida?

QUANTO
Qual a escala, profundidade e
duração do outcome?

CONTRIBUIÇÃO
A mudança ocasionada aconteceria
de qualquer forma?

RISCOS
Quais os riscos de não realização do
outcome e quão materiais eles são?

Famílias que vivem em áreas
ocupadas de forma irregular

Proprietários de áreas de áreas que
foram ocupadas
Famílias que ocuparam áreas de
forma irregular

Famílias que vivem nas áreas em
regularização, meio ambiente e
toda a cidade

92 mil famílias em processo de
regularização e 21 mil, em titulação.

R$ 1,3 bilhão em ativos que foram
revitalizados e gerados para as partes

Vide tabela na próxima página

Como pioneira nesse mercado no Brasil, a companhia tem contribuição
determinante para a geração de todos esses impactos. A companhia também teve
um papel relevante no desenvolvimento do setor contribuindo para elaboração de
leis (ex. PL 442/15, Lei 13.465/17, PL 413/20 e Lei 2739 em Nova Lima) e programas
de regularização por parte do setor público como Edital Cohapar em 2017.

Além disso, como resultado da disseminação do modelo de negócio da companhia, a
sociedade (comunidades, poder público, proprietários de áreas) tem conhecido uma
nova forma de lidar com o problema da regularização fundiária. A companhia se
tornou um case de HBS e HKS além de dois estudos de impacto da FGV.

Não obter o alinhamento entre múltiplas partes (ex. comunidade, proprietários das áreas, promotores, juízes, advogados, técnicos das prefeituras etc) é o principal risco do
processo de regularização fundiária. Caso um acordo não seja alcançado, as famílias continuarão vivendo sob risco de reintegração de posse, os proprietários seguirão com
um processo complexo e longo para reaver a propriedade e a cidade continuará com áreas em conflito e sem infraestrutura adequada.
Contribuição para solução
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TERRA NOVA

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VIABILIZADOS

Infraestrutura

21

ESCOLAS

CRECHES

20,6
5

QUILÔMETROS DE REDE DE ESGOTO
QUILÔMETROS DE REDE DE DRENAGEM

19

4

QUILÔMETROS DE REDE DE ÁGUA
QUILÔMETROS DE REDE DE LUZ

12

Equipamentos Públicos

16

8

UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUILÔMETROS DE PAVIMENTAÇÃO

15

5

CENTROS COMUNITÁRIOS
ÁREAS DE LAZER

18

Clique para voltar
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TERRA NOVA

MAPA DE IMPACTO

ATIVIDADES

OUTPUTS

IMPACTOS

OUTCOMES

ODS

● Elaborar estudos de viabilidade

● Mediar conflitos fundiários entre
múltiplos stakeholders

● Elaborar acordos judiciais

● Áreas e famílias em mediação
e regularização fundiária
● Volume financeiro captado
para financiamento da
regularização fundiária

● Desenvolver instrumentos
financeiros para regularização
fundiária

● Workshops, seminários e
palestras disseminando a
metodologia da regularização
fundiária
● Varas e prefeituras com
projetos de regularização
fundiária
● Cases e estudos sobre
regularização fundiária

Atividades no ecossistema
● Sistematizar e disseminar metodologia de regularização fundiária
● Securitização do portfólio e financiamento hipotecário direto
● Articular parcerias com organizações parceiras e poder público
para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades

● Desenvolvimento
socioeconômico e emocional
das comunidades envolvidas
Meta 11.1

● Infraestrutura* é
implementada
● Famílias são tituladas

● Homologar acordos judiciais
● Lançar projetos e gerir carteira de
recebíveis

● Ativos mortos (áreas
ocupadas) são revitalizados
com a regularização

● Diminuição de ocupações
irregulares
● Inclusão financeira e social
da população de baixa renda

● A metodologia da
regularização fundiária é
institucionalizada
(ex. publicação de leis e
editais, criação de varas
especializadas, etc.)

Até 2030
garantir o acesso de todos à
habitação segura, adequada e
a preço acessível, e aos
serviços básicos e urbanizar as
favelas

● Disseminação da metodologia
de regularização fundiária no
Brasil e no exterior

Stakeholders do ecossistema
●
●
●
●

Ministério das Cidades
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Prefeituras
Bancos comerciais e públicos

●
●
●
●

ONGs
Agências governamentais
TJ estaduais
Promotores públicos da área de urbanização e patrimônio

(*) Prevista nos acordos de
regularização fundiária
homologados pela justiça
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TRICICLOS

AVALIAÇÃO IMP – 5 DIMENSÕES

AVALIAÇÃO COM BASE NOS PRINCIPAIS KPIS DE IMPACTO

DIMENSÃO
O QUÊ
Quais outcome(s) as atividades da TriCiclos
geram? Quão importantes são este outcomes
para a população impactada e planeta ?

QUEM
Quem usufrui dos outcomes da TriCiclos,
e quanto este públicos são carentes da
solução oferecida?

QUANTO
Qual a escala, profundidade e
duração do outcome?

TON MATERIAIS
RECICLADOS
Os materiais reciclados por meio da
cadeia de logística reversa gerida pela
Triciclos deixam de ir para aterros
sanitários, lixões ou, no pior dos casos,
diretamente para o meio ambiente.

A mudança ocasionada aconteceria
de qualquer forma?

TON DE
MATERIAIS EVITADOS

A Triciclos promove a educação ambiental de
consumidores, alunos e empresas através do
processo de separação e entrega de materiais em
seus Pontos Limpos - fixos e móveis.

A revisão de processos e materiais de
embalagens por empresas fabricantes de bens de consumo,
em parceria com a Triciclos, objetivam a redução de
embalagens na cadeia de consumo bem como o aumento da
reciclabilidade das embalagens nas regiões onde os
produtos são consumidos.

Famílias que vivem em áreas
ocupadas de forma irregular

Ambientalmente o maior
beneficiário é o planeta e a
sociedade em que vivemos.

Até 2020, 49,1 mil ton. de materiais
encaminhados para reciclagem através
dos Pontos Limpos da Triciclos.

Em 12 anos de operação, mais de 8 milhões de
visitas em seus Pontos Limpos.

Os contratos de operação dos Pontos
Limpos são renovados anualmente.

CONTRIBUIÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
MUDANÇA CULTURAL

A empresa promoveu mais que 115 palestras em
escolas através de sue ônibus de reciclagem.
Ao todo, cerca e 11 mil pessoas participaram de
74 palestras dos executivos da Triciclos.

Ambientalmente, o maior beneficiário é o planeta
e a sociedade em que vivemos.
Através da revisão de seus processos e materiais de embalagens
as empresas fabricantes de bens de consumo também geram
economia de custos diretos e compensação de externalidades.
Até 2020 a Triciclos analisou a reciclabilidade de 20.455
SKUs para diferentes fabricantes de bens de consumo na
América Latina.
A empresa ainda não possui indicadores de desempenho
para quantificar a quantidade de materiais evitados na
cadeia de consumo.

A problemática do lixo e universal, e muitas soluções vem sendo testadas mundialmente. O grande desafio de todas elas é a escalabilidade. Durante os últimos 12 anos a
TriCiclos vem desenvolvendo, de forma pioneira, soluções escaláveis e contribuindo para elaboração de políticas públicas atuando em diversos países da América Latina.

RISCOS
Quais os riscos de não realização do
outcome e quão materiais eles são?

O maior risco é não desenvolver soluções suficientemente escaláveis para resolver o problema de forma consistente.

Contribuição para solução
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TRICICLOS

MAPA DE IMPACTO

ATIVIDADES
● Vender, supervisionar e
operar Pontos Limpos
● Firmar parcerias com associações
de catadores de lixo e
cooperativas de reciclagem

● Realizar projetos para
desenvolvimento de embalagens
mais sustentáveis
● Pesquisar e desenvolver novas
soluções de reciclabilidade

● Educar comunidades em temas de
sustentabilidade, reciclagem e
geração de lixo

OUTPUTS

● Pontos Limpos e pontos limpos
sociais implementados
● Parcerias firmadas com
cooperativas de catadores
de lixo e reciclagem

● Materiais descartados
passam a ser destinados
corretamente e reciclados

● Novas soluções de embalagens
desenvolvidas e implementadas
● SKUs analisados
● Palestras e oficinas de
economia circular aplicada
realizadas

● Adoção dos conceitos de
Economia Circular Aplicada
em embalagens, processos e
modelos de negócio

IMPACTOS
● Meio ambiente mais saudável
com menos lixo
● Redução da pobreza e
informalidade dos catadores de
lixo e melhores políticas públicas
em reciclagem e gestão do lixo

● Conscientização pública sobre
temas de sustentabilidade,
reciclagem e consumo responsável
● Diminuição da quantidade de lixo
gerado per capita

● Desenvolvimento de mercado de
créditos de logística reversa

ODS
Meta 12.5
Até 2030,
reduzir substancialmente a
geração de resíduos por meio
da prevenção, redução,
reciclagem e reuso

Meta 12.6
Incentivar as empresas,
especialmente as empresas
grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e
a integrar informações de
sustentabilidade em seu ciclo
de relatórios

Stakeholders do ecossistema

Atividades no ecossistema
● Contribuição para políticas públicas em
reciclagem e gestão do lixo
● Apoio aos stakeholders-chave (e.g. organizações
de catadores de lixo e reciclagem)
● Desenvolvimento do portfolio de materiais
recicláveis

OUTCOMES

●
●
●
●

Prefeituras
Ministério do Meio Ambiente
Bancos e Agências de desenvolvimento (1)
Departamento de educação, escolas e universidades (2)

● Movimento Nacional dos Catadores
de Lixo
● Fundações (3) e Associações(4)
● Companhias privadas
● ONGs

Notas:
(1) BNDES, FINEP, IDB etc.
(2) USP, PUC, FGV etc.
(3) Instituto Ethos, Instituto Nenuca de
Desenvolvimento Sustentável, Cicla Brasil, AVINA,
Instituto Muda, Rio +10, NovoCiclo, BVRio, Akatu. etc.
(4) associações comunitárias e de catadores de lixo,
CEMPRE, ABRAS, Comunidade B, etc.
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POR A+B

AVALIAÇÃO IMP – 5 DIMENSÕES

AVALIAÇÃO COM BASE NOS PRINCIPAIS KPIS DE IMPACTO

DIMENSÃO
O QUÊ
Quais outcome(s) as atividades da Por A+B
geram? Quão importantes são este outcomes
para a população impactada e planeta ?

QUEM
Quem usufrui dos outcomes da Por A+B,
e quanto este públicos são carentes da
solução oferecida?

QUANTO
Qual a escala, profundidade e
duração do outcome?

CONTRIBUIÇÃO
A mudança ocasionada aconteceria
de qualquer forma?

RISCOS
Quais os riscos de não realização do
outcome e quão materiais eles são?

Nº ALUNOS EM ESCOLA COM
ACESSO AO FOCO ESCOLA

Nº SECRETARIAS ESTADUAIS
COM FOCO ESCOLA

Maior aprendizado que resulte em melhor
desempenho em provas externas

Maior eficiência e eficácia na gestão
pedagógica resultando em melhores
resultados no Ideb

(ex. Saeb - sistema de avaliação da educação
básica)

(índice de desenvolvimento da educação básica)

Alunos

Secretarias da educação

(principalmente da rede pública)

Nº ESCOLAS E PROFESSORES QUE
UTILIZAM O FOCO ESCOLA
Identificação de pontos de melhoria no
dia-a-dia da prática pedagógica e maior
uma troca entre pares possibilitanto
a disseminação de boas práticas e a obtenção
de melhores resultados no Ideb

Diretores,
coordenadores e professores
(principalmente da rede pública)

6,3 milhões
de alunos

8 secretarias estaduais
de educação

261 mil
professores

Além da contribuição direta para os impactos acima, a companhia tem contribuído para disseminar e consolidar uma cultura de
gestão pedagógica baseada em evidências e dados.

Atualmente, há 2 riscos principais. O primeiro é a dependência do financiamento privado de poucas instituições. Essa situação não viabiliza o crescimento do negócio e a
escola do impacto desejado. O segundo risco é a falta de acesso aos dados em que se baseiam os produtos e soluções da companhia.

Contribuição para solução
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POR A+B

MAPA DE IMPACTO

ATIVIDADES
● Coletar, organizar e analisar dados
● Desenvolver, vender e monitorar
ferramentas de gestão via uso de
dados para professores e gestores
escolares

● Criar devolutivas e infográficos
● Atualizar e aprimorar a plataforma
de evidências

● Formar disseminadores
● Organizar e aplicar cursos de
formação instrumental e reflexiva,
levando a uma apropriação do
diagnóstico por parte dos
educadores

OUTPUTS

● Escolas com acesso
à plataforma
● Professores utilizando
a plataforma
● Alunos em escolas fazendo
uso da plataforma

IMPACTOS

OUTCOMES

● Melhorias no planejamento
e/ou práticas de aula
● Melhor qualificação dos
professores

● Disseminadores formados
● Uso qualificado da plataforma
nas escolas (*)
● Maior engajamento e
aprendizagem dos alunos
● Instituições públicas e privadas
apoiando e adotando a cultura
de gestão pedagógica baseadas
em evidências

● Melhor desempenho dos
alunos em provas
padronizadas
(ex.: IDEB)

● Melhor direcionamento de
políticas públicas e maior
eficiência no uso de recursos

● Maior desenvolvimento
socioeconômico

Meta 4.1
Até 2030,
garantir que todas as meninas e
meninos completem o ensino
primário e secundário livre,
equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de
aprendizagem relevantes e
eficazes
Meta 4.c
Até 2030
aumentar substancialmente o
contingente de professores
qualificados, inclusive por meio
da cooperação internacional para
a formação de professores, nos
países em desenvolvimento,
especialmente os países menos
desenvolvidos e pequenos
Estados insulares em
desenvolvimento

Stakeholders do ecossistema

Atividades no ecossistema
● Disseminar cultura de gestão pedagógica a partir do
uso de dados
● Orientar a coleta de dados em sistemas públicos
● Contribuir para o desenho de políticas públicas
baseadas na análise de dados
● Transformar a cultura de formação dos professores

● Melhoria no fluxo escolar,
com redução da repetência
e evasão

ODS

●
●
●
●
●

Professores e gestores escolares
Pais e alunos
MEC
Secretarias de Educação
Institutos e fundações

●
●
●
●
●

Centros de inovação em educação
Escolas privadas e sistemas de ensino
Avaliadores de impacto
Universidades
Think tanks

(*) Parte-se da premissa que uso relevante
resulta em informações de eficiência no
planejamento e práticas de aula mais
estratégicas e adequadas às necessidades
dos alunos.

MOV Investimentos | 46

06

NOTAS
RELATÓRIO
DE IMPACTO

2021

Notas

NOTAS

IMPACTO
SISTÊMICO

[1] Disponível em: https://www.mcconnellfoundation.ca/assets/PDFs/ScalingOut_Nov27A_AV_BrandedBleed.pdf
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Notas

NOTAS
[1] Considerada a taxa PRODES, auferida para a Amazônia Legal.
Fonte: Projeto PRODES, INEP.
Disponível em:
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
[2] Consideradas as emissões líquidas de CO2e, em milhões de toneladas, decorrentes da
Mudança no Uso da Terra e Florestas, medida em GTP-AR5, na Amazônia.
Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).
Disponível em:
http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission

[6] Valor verificado e auditado acumulado até 2020.
Créditos de carbono gerados pelos projetos de REDD+. O volume de créditos gerado a partir
das florestas sofrem influência de fatores qualitativos também, ou seja, os hectares não se
convertem diretamente em créditos.
Seguem alguns exemplos de diferentes variáveis que resultam no volume final verificado:
Fator de risco, como desmatamento, políticas regionais, desemprego, atividades
econômicas, fenômenos naturais da região (principais); cada área do projeto tem seu
próprio estudo de carbono, ou seja, florestas que embora sejam tropicais são heterogêneas
na microrregião.
[7] Valores acumulados para os projetos de REDD+, até 2020.
[8] Valores acumulados até 2020.

[3] Números detalhados do novo código florestal e suas implicações para os pras principais
resultados e considerações. Autores: Vinicius Guidotti1, Flavio L. M. Freitas2, Gerd
Sparovek3, Luís Fernando Guedes Pinto1, Caio Hamamura1, Tomás Carvalho1, Felipe
Cerignoni1
1 - Pesquisadores do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)
2 - Pós-graduando (PhD) da KTH − Royal Institute of Technology, Estocolmo, Suécia
3 - Professor da Universidade de São Paulo (USP/Esalq), coordenador do projeto Temático
Fapesp 2016/17680-2 e do GeoLab

[9] REDD+: Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Ambiental.

Disponível em::
https://www.researchgate.net/publication/317278692_NUMEROS_DETALHADOS_DO_NO
VO_CODIGO_FLORESTAL_E_SUAS_IMPLICACOES_PARA_OS_PRAs_PRINCIPAIS_RESULTADO
S_E_CONSIDERACOES
[4] Redução média da taxa de desmatamento, em relação ao esperado. Valor acumulado até
2020 para os projetos de REDD+.

[5] Hectares de desmatamento evitado, em relação ao esperado. Valor acumulado até 2020
para os projetos de REDD+.
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Notas

NOTAS
[1] Fonte: BERMANN, Célio. Impasses e controvérsias da hidreletricidade. Estudos
Avançados, vol. 21, n. 59, p. 139–153, abr. 2007.

[4] Fonte: PNAD 2019. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6737

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10211

[5] Valores acumulados até 2020 considerando rooftops, kits, projetos especiais e
fazendas solares.

[2] Fonte: BERMANN, Célio. Impasses e controvérsias da hidreletricidade. Estudos
Avançados, vol. 21, n. 59, p. 139–153, abr. 2007.
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10211
[3] Energia “suja”; considerada como proveniente das fontes: Carvão e Derivados, inclui
gás de coqueria; Gás Natural; Derivados de Petróleo; Nuclear;
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica
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Notas

NOTAS
[1] Número de Aglomerados Subnormais – Brasil, 2019 (resultados preliminares)

O Manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 (IBGE) classifica como aglomerado
subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes,
em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período
recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em
geral, de forma desordenada e densa.

[2] Estimativa do número de domicílios em aglomerados subnormais no Brasil, 2019
(versão preliminar). IBGE.

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-doterritorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomeradossubnormais.html?edicao=27720&t=saiba-mais-edicao
[3] Estimativa da Terra Nova para famílias sob risco de reintegração de posse, com base
nos dados da pesquisa Aglomerados Subnormais – Brasil, 2019. IBGE.

A identificação atende aos seguintes critérios:
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública
ou particular) no momento atual ou em período recente
(obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos);

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-doterritorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomeradossubnormais.html?edicao=27720&t=saiba-mais-edicao
[4] Valores acumulados até 2020.

b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação
estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções
não regularizadas por órgãos públicos) ou Precariedade na oferta de serviços públicos
essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento
de energia elétrica).

[5] Valores acumulados até 2020.
[6] Valores acumulados até 2020.

Fonte: IBGE – Aglomerados subnormais 2019 (resultados preliminares)
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-doterritorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomeradossubnormais.html?edicao=27720&t=saiba-mais-edicao
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Notas

NOTAS
[1] Geração de Resíduos Sólidos Urbanos em quilogramas por habitantes por dias, no Brasil, em 2019. Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2019, ABRELPE.

Disponível em: http://abrelpe.org.br/panorama/
[2] 40,5% dos resíduos coletados, foi despejado em locais inadequados, totalizando mais 29 milhões de toneladas de resíduos em lixões ou aterros controlados, que não possuem o
conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção do meio ambiente contra danos e degradações, com danos diretos à saúde de milhões de pessoas, em 2019. Fonte:
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2019, ABRELPE.
Disponível em: http://abrelpe.org.br/panorama/
[3] Índice de plástico reciclado pós consume no Brasil - Abiplast
Disponível em: http://www.abiplast.org.br/noticias/indice-de-plastico-reciclado-pos-consumo-cresceu-em-2019-segundo-estudo-encomendado-pelopicplast/#:~:text=Em%202019%20o%20volume%20reciclado,foram%20recicladas%20757%20mil%20toneladas.&text=O%20%C3%ADndice%20de%20reciclagem%20p%C3%B3s,e
ra%20de%2022%2C1%25.
[4] Toneladas de materiais recuperados. Valores acumulados até 2020

MOV Investimentos | 52

Notas

NOTAS
[1] Colocação ranqueada no PISA, quesito matemática, na edição 2021 da avaliação. Fonte: PISA, 2021.

Disponível em:
https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
[2] Resultado total observado para ensino médio, em 2019. Fonte: IDEB, INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Disponível em:
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
[3] O uso qualificado da escola é alcançado se, pelo menos, 80% das ferramentas disponíveis nas plataformas forem acessadas por algum usuário da escola pelo menos uma vez
durante o ciclo de uso.
Ciclo de uso definido como o período de um ano contado a partir da liberação de uma nova edição dos microdados.
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