
Nas páginas a seguir, saiba como começar as ações de forma fácil e criativa

Ativação

Organize um webinar ou palestra sobre sustentabilidade 
com especialistas internos e/ou externos

Ações Climáticas
no Trabalho

Incorpore aspectos de sustentabilidade ao seu trabalho
Idealização e convocação

Compartilhe suas ações nas redes 

sociais! 

Use nossas hashtags:

#BetterFuturesTogether 

#WorldClimate
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Compartilhe suas opiniões e use seu super-poder

Faça um compromisso de sustentabilidade a um colega 

Realize dinâmicas de desenvolvimento de equipes 
sobre mudanças climáticas e sustentabilidade

Educação
Adquira conhecimento sobre clima e sustentabilidade

Aqui estão algumas ações que você pode tomar em seu ambiente de trabalho:

Nem todo trabalho é um trabalho na área de sustentabilidade, 

mas você pode trazer uma visão sustentável para cada atividade 

do seu cotidiano. Seja você um profissional de Tecnologia, 

Recursos Humanos, ou de Finanças, há oportunidades para 

mitigar as mudanças climáticas no local de trabalho – educando e 

inspirando outras pessoas a realizar ações climáticas com um 

impacto positivo.



Adquira conhecimento sobre  
clima e sustentabilidade

EDUCAÇÃO

Organize um webinar ou palestra 
sobre sustentabilidade com 
especialistas internos e/ou externos

Compartilhe suas ações nas redes 
sociais! 

Use nossas hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

Ações Climáticas no Trabalho

Por que: Aprender sobre as mudanças climáticas é 

uma das melhores maneiras de entender o que é 

desafiador – de forma que você possa falar 

claramente sobre o problema com outras pessoas, 

priorizando ações. Encontre oportunidades para 

compartilhar o que você aprendeu.

Por que: Aproveitar especialistas internos e 

externos pode ampliar sua compreensão do 

problema, além de fornecer mais inspiração ou 

clareza.

Como começar:

• Consulte o Questionário de Impacto Climático da 

Deloitte [*] para identificar oportunidades de ação 

mais sustentável.

• Inspire-se no Câmbio Climático da Deloitte [*] – um 

centro global de insights;

• Convide dois amigos para ler um livro sobre 

sustentabilidade e se encontrem para discutir 

o assunto. Consulte a Lightbulb List da Deloitte

[*] sobre livros relacionados ao clima; 

• Identifique uma associação com foco em  

sustentabilidade que seja relevante para sua 

função ou setor. Leia um artigo que eles 

publicaram ou ouça um de seus podcasts;

• Pergunte a uma pessoa de uma geração mais 

jovem que você e a uma de uma geração mais 

velha sobre suas perspectivas em relação às 

mudanças climáticas;

• Pergunte aos seus filhos o que eles aprenderam 

sobre as mudanças climáticas na escola; 

• Compartilhe o que você aprendeu com 

três colegas do trabalho.

Como começar:

• Trabalhe com sua equipe ou grupos 

de interesse para trazer um 

palestrante relacionado ao clima em 

uma sessão no modelo “Almoço e 

aprendizado”;

• Pergunte à diretoria de 

sustentabilidade, ou área equivalente 

da sua organização, para participar (ao 

vivo ou virtualmente) de uma reunião 

com sua equipe.

[*] Links em inglês. O idioma pode ser 
alterado no próprio navegador, porém 
imagens e vídeos talvez não possuam 
tradução.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/climate-impact-assessment.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/climate-exchange.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/focus/lightbulb-list.html


Incorpore aspectos de 
sustentabilidade ao seu 
trabalho

IDEALIZAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Realize um exercício de desenvolvimento 
de equipes sobre mudanças climáticas e 
sustentabilidade

Compartilhe suas ações nas redes 

sociais! 

Use nossas hashtags:

#BetterFuturesTogether 

#WorldClimate
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

Ações Climáticas no Trabalho

Por que: Embora seu trabalho possa não ter foco 

em sustentabilidade, sempre há uma maneira de 

trazer uma perspectiva de sustentabilidade para 

cada projeto ou iniciativa. Muitas vezes, o maior 

impacto que se pode ter é por meio de nossas 

atividades do dia-a-dia e decisões estratégicas no 

trabalho.

Por que: Encontre maneiras divertidas de se engajar 

com os colegas sobre o assunto enquanto desenvolve 

um relacionamento com a equipe.

Como começar:

• Consulte a orientação ‘Ações de 

sustentabilidade por função' abaixo 

(páginas 5 e 6) para ações específicas;

• Conecte-se com dois ou mais colegas e 

identifique problemas de sustentabilidade em 

sua área, pensando nas abordagens;

• Identifique uma prática em sua área que 

não pareça sustentável. Continue 

investigando até descobrir a causa raiz e a 

pessoa que pode ajudar a mudá-la;

• Desperdício quase sempre indica valor não 

utilizado. Identifique as áreas em que você 

vê desperdício e discuta com outras 

pessoas como eliminá-lo;

• Leia o relatório de sustentabilidade da sua 

empresa (ou cliente). Relatório de 

Impactos - Brasil da Deloitte para o FY21.

• Procure oportunidades para colaborar com 

outras pessoas em questões climáticas e de 

sustentabilidade para seus projetos. 

Como começar:

• Invista em atividades em grupo para 

aprofundar o seu conhecimento sobre 

as mudanças climáticas (veja exemplos 

em Games4Sustainability, Climate

Fresk, MIT Solve [*]).

• Realize um workshop com tema de 

sustentabilidade ou “Solve-a-thon”: 

Competição na qual os participantes 

escolhem um problema em comum 

para resolver. A ideia ou projeto mais 

inovador é o vencedor e o prêmio é 

um fundo de recursos para 

implementar a solução vencedora;

• Organize um clube do livro específico com tema 

climático;

• Conduza uma caminhada pela natureza com sua 
equipe;

[*] Links em inglês. O idioma pode ser alterado no 
próprio navegador, porém imagens e vídeos talvez 
não possuam tradução.

https://www2.deloitte.com/br/relatoriodeimpactos
https://games4sustainability.org/gamepedia/
https://climatefresk.org/
https://climatefresk.org/
https://solve.mit.edu/


ATIVAÇÃO

Realize um exercício de 
desenvolvimento na sua 
equipe sobre mudanças 
climáticas e sustentabilidade

Compartilhe suas opiniões e use seu 
super-poder

Ações Climáticas no Trabalho

Compartilhe suas ações nas redes 
sociais! 

Use nossas hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

Por que: Compartilhar ou estabelecer um 

compromisso com outra pessoa pode ser 

uma ótima maneira de aumentar a 

responsabilidade em ações sustentáveis. 

Assuma um compromisso com um colega 

sobre como você planeja ser mais 

sustentável em casa ou no trabalho.

Por que: Muitas vezes, quando tudo parece fora 

de alcance, podemos usar nossa voz e explorar 

nossos pontos fortes, também conhecidos como 

nossos “super-poderes”, para causar um 

impacto importante no meio ambiente e nas 

questões climáticas.

Como começar:

• Reúna-se com um colega uma vez 

por semana ou mês para um 

almoço vegetariano;

• Compartilhe seu compromisso 

com uma ação sustentável com 

pelo menos um colega 

presencial ou virtualmente;

• Repasse um artigo, livro ou 

publicação que você leu e que 

influenciou sua perspectivas sobre 

questões climáticas no trabalho, 

explicando como isso impactou seu 

cotidiano.

Como começar:

• Tenha conversas abertas sobre mudanças 

do clima com amigos, colegas e 

familiares.

• Identifique no que você é bom (seu 

super-poder) e pense em maneiras de 

lidar com a crise climática utilizando 

essas habilidades. Por exemplo, se você 

for um consultor de segurança 

cibernética, escreva sobre como as 

mudanças climáticas terão impacto na 

segurança cibernética no futuro.
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