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principais impulsionadores da transformação

Emergência
Climática

Segurança
Energética Poluicão Congestionamento /

Mobilidade Urbana



ABORDAGEM ESTRATéGICA DE
SUSTENTABILIDADE

negócio Circular
O próximo horizonte com foco de
eliminar residuo atraves do ciclo de
vida de nossos produtos e serviços

Operações e suprimientos
descarbonizado
Descarbonizar é nossa prioridade
frente à crise climática urgente.
.

Scania’s
Impact

5

transporte sustentável
Nosso principal impacto e onde podemos
fazer a maior contribuição para o
desenvolvimento sustentavel

PESSOAS
Posicionar pessoas e sociedade no
centro de tudo que fazemos



14% do Total de
Emissões

Globais vêm do
Transporte

Transporte é
chave para o

Desenvolvimento
Econômico e

Social

A necessidade
por Transporte

cresce

como fechar a
equação?



50%
Redução de CO2

em nossas
Operações

até 2025 (2015)

20%
Redução de

CO2
de nossos
Produtos

até 2025 (2015)

METAS BASEADAS NA CIÊNCIA (sbtI)
Science Based Targets initiative (SBTi): As metas da Scania são consideradas de curto e médio prazo (5-15 anos) e são parte
da “Ambição 1.5°C”, ou seja, não permitem mecanismos de compensação de emissões, portanto, são mais complexas e
fundamentais para combater a mudança climática

Escopo 1: Emissões próprias
Escopo 2: Emissões da energia adquirida

Escopo 3: Emissões indiretas (96% vêm do
uso de nossos veículos)

-4.2%
(*2021)

1.5 °C

-37%
(*2021)

* Resultado 2021. Mais informações: www.scania.com/sbt



Pegada (META) ambiental
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2015
Total

2021
Total

Escopo 2 Uso
Etanol
frota

Processo
Cabinas

Empilhadeiras Restaurante Emissões
Restantes

8etanol frota própriaEnergia renovável substituição           gn ->
biometano

biometano



Uso de
Energia
25% de redução
no uso de energia
em nossas
operações
industriais

Resíduos

50% de redução
na geração de
resíduos não
recicláveis por
veículo e de 25%
em valores
absolutos.

Água

40% de redução
no uso da água
por veículo
produzido.

Pegada (META) ambiental

75%
de redução das emissões CO2
em nossas operações até 2025
(base 2015)
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https://go.pactoglobal.org.br/TransporteComercercialnetzero2050pt



Nota: Considera valores de PIB real com base no ano de 2014
Fonte: SEEG; LCA

8
%

CAMINHÕES PESADOS E
ÔNIBUS Contribuem com
cerca de 8% das emissões
líquidas de CO2
| Fonte SEEG  - 2018

15
%

CAMINHÕES PESADOS E
ÔNIBUS Consomem 15% de
toda a energia demandada
no país
| Fonte EPE - 2020

90
%

RODOVIÁRIO COMERCIAL
O Diesel é o combustível
utilizado por Caminhões e
Ônibus Rodoviários

Transporte comercial representa 8%
das emissões brasileiras e é peça
chave dos esforços para
descarbonização do setor.

transporte comercial pesado

ReTRATO do brasil



CAMINHO PARA O
TRANSPORTE NET-ZERO

Inercial

70%

políticas públicas

43%

boom de inovação

47%

o grande salto

0%

Foco combinado no portfólio de produtos, incentivos
governamentais e clientes são necessários para atingir as metas



Acessibilidade
Preço

Tecnologia
disponível

Combustí
vel

Infraestrutur
a
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