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Cummins Brasil

Usar menos água, energia, materiais, 
combustíveis.01
Usar materiais, processos e fontes 
melhores para produzir produtos 
eficientes com um impacto menor.

02

Usar produtos e materiais 
novamente e por mais tempo.03

PLANET 2050
Uma estratégia de negócios de longo alcance com uma visão ambiental

WATER.ORG    e    THE NATURE CONSERVANCY



Estratégia Global

Levar água potável a 
20 milhões de pessoas 

Cummins Water Works
O programa global tem como objetivo fortalecer nossas comunidades através da água sustentável e 

enfrentamento da crise global da água.

Cummins Brasil

*México, Brasil, Índia, África do Sul e EUA

WATER.ORG    e    THE NATURE CONSERVANCY
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The Water Resilience Coalition

2022



• Uma coalizão de liderança do Pacto Global da ONU, dirigida por CEOs, 
para endereçar resiliência hídrica e adaptação climática

• Lançada em Março de 2020

• Membros comprometidos com:

o Ambiciosas Metas 2030 & 2050
o Investir em Ações Coletivas
o Ações de Adovocacy globais para açõa em água

• Um parceiro oficial da UNFCCC Race to Resilience

O que é a Water Resilience Coalition (WRC)?

https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/


“This initiative raises the 
bar of ambition and 
leadership for water 
stewardship and is designed to 

inspire others to join us in this 
crucial work to improve water 
resources for the people and 
communities that need it the 
most.”

PVH Corp Chairman & Chief 
Executive Officer, Emanuel Chirico

A WRC é a ponta de lança estratégica do Pacto Global da ONU para Adaptação Climática

Maior iniciativa corporativa global de sustentabilidade

Iniciativa de gestão de água do UN Global Compact

Plataforma de liderança do CEO Water Mandate



Water Resilience Coalition: Visão e Missão

Missão

Acelerar o 
progresso 
contra a 

crise global 
da água

Empresas 
globais e 

seus CEOs 
unem forças 
para alcançar 
um objetivo 

comum

Compromissos empresariais de água 
quantificáveis e com prazos definidos

Identificar e acelerar investimentos em 
soluções inovadoras para a crise hídrica-
climática

Ações coletivas para construir segurança 
hídrica e resiliência em escala em regiões 
estressadas



UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 24

THROUGH COLLECTIVE ACTION, BY 2050 WE WILL ACHIEVE…

*Assumido por todos os membros ao ingressar na WRC
Metade da marca a ser atingida até 2030

O Compromisso 2050 da WRC*

LIDERANÇA GLOBAL

CADEIA DE VALOR

RESILIENTE EM ÁGUA

IMPACTO POSITIVO

LÍQUIDO EM ÁGUA

Aumentar a ambição de resiliência hídrica por meio de divulgação 
pública e corporativa

Inspirar outros líderes do setor a se juntarem à Coalizão

Desenvolver, implementar e habilitar estratégias para apoiar as 
principais práticas de resiliência hídrica baseadas em impacto em 
toda a cadeia de valor global

Até 2050 (atingindo a metade do caminho em 2030), 
individualmente e coletivamente alcançar e manter um impacto 
positivo mensurável e líquido em bacias com estresse hídrico em 
disponibilidade, qualidade e acessibilidade por meio de liderança 
empresarial em operações e iniciativas em bacias



Ambição 2030

Até 2030, teremos um impacto hídrico positivo em mais 
de 100 bacias com estresse hídrico que atendem mais 
de 3 bilhões de pessoas

Até 2030, forneceremos acesso e saneamento equitativos 
e resilientes para pelo menos 300 milhões de pessoas

150 EMPRESAS têm potencial para INFLUENCIAR 1/3 
DO USO GLOBAL DE ÁGUA



WRC Hoje - 29 Empresas + 17 Parceiros

MEMBROS PARCEIROS



Quatro Pilares do Trabalho da WRC

Garantir qualidade e eficiência nas operações

Water in operationsÁGUA NAS OPERAÇÕES

Investir em bacias de alto estresse para aumentar a 
disponibilidade e qualidade da água, priorizando abordagens 

climáticas positivas

AÇÕES COLETIVAS EM BACIAS

Trazer acesso equitativo e resiliente à água para populações 
vulneráveis

ACESSO E SANEAMENTO

Escalar ações por meio de padrões para fornecedores, 
educação, advocacy de políticas e inovação

AMPLIFICAÇÃO DO IMPACTO



12 Ações Coletivas em  11 bacias prioritárias (+5 bacias e 01 país em 2022)

MÉXICO
Verde (Agua Capital – Mexico City Fund)

Grande/Bravo (FAMM - Monterrey Water Fund)
Lerma (BIER – Charco Bendito) BRASIL

São Paulo
(TNC – Water Fund)

ÍNDIA
Ganges (Woman + Water Alliance)
Krishna (TNC – Ghod River)
Cauvery (WWF – Noyval-Bhavani)

USA
Mississippi (TNC Watershed Initiative)

California (CWAC + TNC Colorado River)

ÁFRICA DO SUL
Vaal System (Strategic Water Partners Network)
Berg/Breede (TNC – Invasive Species)



EXEMPLO DE AÇÃO COLETIVA

Ampliação do acesso a água e saneamento nas bacias do Ganges e Krishna

Fornecer infraestrutura + 
serviços WASH para mais de 

10 milhões de pessoas e 
capacitar as mulheres no 

processo

MEMBROS INTERESSADOS:

WASH – Benefícios líquidos de 
$37–86 bilhões por ano - Saúde, 
Meio Ambiente, Social

RESILIÊNCIA - $1 economiza $62 
em recuperação contra enchentes

OPORTUNIDADES DE MERCADO -
$148 Bilhões só na Índia

• 400M Ganges + 66M 
Krishna

• 70% Água superficial é 
poluída

• Inundações extremas

SITUAÇÃO OBJETIVO IMPACTO POTENCIAL 2030

MEMBROS ATUAIS:



Basin Members in the 
Basin

Partners Projects Trends

PCJ – Brazil • Ecolab
• Cummins
• ABInbev
• Coca-Cola

• TNC
• Water.org

• PCJ Water 
Fund

• WASH 
initiative

• Quantity (    )
• Quality (    )
• WASH (    )

Mississippi –
USA

• Cargill
• Coca-Cola
• Cummins
• Dow

• TNC • Mississippi 
Watershed 
Initiative

• Quantity (    )
• Quality (    )
• WASH (    )

John Doe
Company E.G.

Company E.G.

WAH – Perfil da WRC para apoiar Ações Coletivas em escala



WRC ENGAGEMENT

Parceria com as redes locais do Pacto Global

WRC SUPPORTER

Objetivo de reconhecer 
a contribuição das 

empresas conectadas 
via capítulos locais do 
Pacto Global + WRC

Integrar o capítulo local da WRC

Se comprometer e reportar - NPWI

Fazer parte da Rede Local do Pacto

Investir em ações coletivas da WRC

CRITÉRIO



1. Perfil da coalizão: Equipe cuidadosamente selecionada de renomadas corporações globais, de diversos setores e 

geografias, com grande experiência em água.

2. Dirigida por CEOs: Portanto, muito objetiva e simplificada, com uma missão focada em metas e prioridades 

"inteligentes" com prazo definido e já alinhadas com a Ambição dos ODS do Pacto Global da ONU para a água.

3. Habilidades complementares: Corporações, agências do setor público e ONGs trabalhando em estreita parceria, 

liberando habilidades complementares e permitindo a rápida expansão de soluções validadas.

4. Benefício para a empresa: aprender e trabalhar com os melhores para tornar a cadeia de suprimentos global de 

sua empresa segura e resiliente à água.

5. Impacto na comunidade: Trabalhando lado a lado para ajudar comunidades vulneráveis a progredir mais 

rapidamente em soluções escaláveis e sustentáveis para a crise climática e hídrica.

5 Razões para participar



Venha fazer parte da WRC!

LEARN MORE

ceowatermandate.org/resilience

































Coalizão pelas Águas
- RUMOS PELA RESILIÊNCIA

Samuel Barrêto
Líder da Estratégia de Água

The Nature Conservancy - TNC
12 de Abril  - 2022



Perda Oculta: Declínio de Água Doce

O Fórum 
Econômico 

Mundial 
classifica a 
perda de 

biodiversidade 
como um dos 

cinco principais 
riscos para a 

economia global



Mudança Sistêmica



ADAPTAÇÃO BASEADA EM ECOSSISTEMAS (AbE) COMO PARTE DA SOLUÇÃO

A proteção da água custa menos de $ 2/pessoa/ano

Menos de 1% do investimento total em 
infraestrutura é usado em AbE para gestão de águaCerca de 40 %  dos 

mananciais encontram-se  
em estado  moderado ou alto 

de degradação 



ÁGUA LIMPA 
Uma bacia hidrográfica bem 

administrada fornece um 
abastecimento de água potável 
limpo e confiável, de modo que 
as cidades gastam menos com 

tratamento e filtragem de água 
para uso humano.

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
O replantio de florestas e a 

restauração da vegetação natural 
reduzem a erosão, filtra 

poluentes, captura carbono e 
expande o habitat.

CONSERVAÇÃO FLORESTAL
Proteger e melhorar o manejo de 
florestas e pastagens sustenta o 
habitat da vida selvagem, reduz 
erosão e melhora a qualidade e 

confiabilidade dos fluxos de água à 
jusante.

AGRICULTURA INTELIGENTE
As boas práticas agropecuárias 
reduzem a erosão e evitam a 

poluição. Um bom planejamento 
da paisagem pode aumentar a 

renda do proprietário rural.

BACIAS HIDROGRÁFICAS 
SAÚDÁVEIS

bacias saudáveis ajudam a filtrar 
poluentes, fornecem habitat 

crítico para plantas e animais e 
contribuem para a geração de 

serviços ecossistêmicos.

VAZÃO
os solos retêm e filtram a água 

quando chove e a liberam 
lentamente, o que ajuda a 

sustentar fluxos de água mais 
previsíveis.

AbE para Segurança Hídrica e Múltiplos Benefícios

MITIGAÇÃO  E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

BIODIVERSIDADE

BEM ESTAR HUMANO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



SÃO PAULO



PARCERIAS ESTRATÉGICAS EM SÃO PAULO

PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE 

SALESÓPOLIS

PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE 

SALESÓPOLIS





Mobilização de Proprietários
PIPs elaborados e aprovados (17 unid.):
Recursos Coalizão
Gestão Prefeitura de Piracaia + TNC



Planejamento, trabalho 
de campo e realização de 
pagamentos por serviços 
ambientais















RESULTADOS, KPIs

Hectares

Kms de Rios & 
Biodiversidade

Pessoas

Sedimentos e 
Nutrientes



Fundo de Água de São Paulo: Goals 2030 

16 milhões de pessoas
Aprimorar a segurança 

hídrica à jusante

67,000 hectares
Conservação de 

Floresta

32,000 hectares 
áreas restauradas

1,000 hectares 
áreas agrícolas com práticas 
de conservação do solo

Ampliar o acesso ao 

saneamento rural à 

montante

Aprimoramento de políticas 

públicas e mecanismos financeiros 

para proteção das bacias

Ampliar a capacidade de 

governança, implementação 

e alavancagem de recursos

11.234 

(pessoas à montante)

Potencial Reposição

de Água

Potencial de Co2eq

Geração de emprego e 
renda 

da população à montante

R$ 750 milhões 
alavancados



OPORTUNIDADE PARA:

✓Contribuir à segurança hídrica

✓Promover a resiliência climática

✓Buscar a sustentabilidade financeira

✓ Conheça mais e participe da Coalizão pelas Águas

Obrigado!
Samuel Barreto: 

Sbarreto@tnc.org
Líder Estratégia de Água

mailto:Sbarreto@tnc.org




12h05 às 12h30

PERGUNTAS & RESPOSTAS


