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COMPROMISSO COM O COMBATE
AO AQUECIMENTO GLOBAL
Para minimizar o impacto ambiental de suas atividades, a Liberum
Ratings acaba de renovar a adesão ao Programa Carbon
Free, voltado a compensar as emissões de gases de efeito estufa (GEE)
por meio da recomposição de biomas. Desde que se tornou signatária, em
2017, 434 árvores já foram plantadas, 88 delas em 2019, no município de
Altamira, no Pará, identificado pelo Greenpeace como o que concentra
maiores índices de desmatamento.
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O Carbon Free é desenvolvido pela Iniciativa Verde, organização
do terceiro setor que busca contribuir para a melhoria dos serviços
ambientais, como biodiversidade, água e qualidade do ar. Para
determinar o número de árvores a serem plantadas, a ONG desenvolve
um cálculo das emissões de carbono, tomando como base a metodologia
do GHG Protocol, referência global para a elaboração de inventários
com esse perfil.
Única agência de rating a contar com o selo Carbon Free entre
as que atuam no Brasil, a Liberum Ratings também marcou pioneirismo
ao ser a primeira empresa do setor, em termos globais, a ser
signatária do Principles for Responsible Investment (PRI).
Essa iniciativa, liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU),
incentiva a abordagem de aspectos socioambientais e de governança
corporativa na tomada de decisão de investimentos, o que inclui as
análises emitidas pela indústria de rating.

SOBRE A LIBERUM RATINGS
Dedicada exclusivamente à avaliação de produtos financeiros,
a Liberum Ratings emite classificações de risco de ativos,
análises que seguem metodologia própria. De origem brasileira
e com sede em São Paulo, foi fundada em 2011 por sócios
isentos de qualquer vínculo com grupos econômicos.

Mais informações em www.liberumratings.com.br
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