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QUEM SOMOS?
Somos uma empresa de soluções em 
sustentabilidade, que busca criar uma relação 
de prosperidade entre pessoas, instituições e 
meio-ambiente.

Desde 2008 já realizamos a neutralização de 
carbono em mais de 2.000 eventos e empresas
e destinamos corretamente mais de 
46.000.000 kg de materiais.
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98% dos investidores realizam

pesquisa sobre indicadores não financeiros,

antes de investir. Em 2013 este valor era 64%.



Emissões Zero ou falência. Em qual

posição você e sua empresa gostariam de estar.



• Desde 2008, pioneira na educação e ação contra as 

Mudanças Climáticas com o incentivo a projetos brasileiros 

certificados de tecnologia limpa;

• Mais de  2.000 eventos e empresas neutralizadas;

• Metodologia internacional e plataforma de controle de 

neutralização de carbono;

• Apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Cietec e USP. 

Programas de Neutralização de Carbono
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Compensação de CO2 com 
projetos certificados

O desmatamento no mundo responde por 20% da emissão dos 
gases de efeito estufa ,     derivados da derrubada e queimada 
de floresta

REDD+ é um mecanismo que faz com que as florestas 
tenham mais valor em pé do que derrubadas, criando um valor 
financeiro para o carbono armazenado nas árvores.

Os co-benefícios são sociais e ecológicos:

Vale do Jari REDD+, área de 562.970 ha, 660.000 tonCO2eq
reduzidas por ano. Laranjal e Vitória do Jari – Amapá (AP)



Exemplos de ações de neutralização de carbono e uso do Selo



Link de transparência e uso dos créditos de carbono: 

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?

r=206&h=152224

Exemplos de ações de Comunicação e Certificado com transparência e 
rastreabilidade dos créditos de carbono utilizados

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=152224
https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=152224


Exemplo: Selo e ações ambientais para a National Geographic



COMO FUNCIONA O PROGRAMA 
PASSAGEM NEUTRA

Empresa realiza
a viagem

Cliente realiza compra 
no site ou sistema de 
venda de passagens

Compra de crédito de 
carbono de Projetos 

Brasileiros 
Certificados

Realizamos o cálculo 
da emissão de CO2 

por pedido

Consumidor recebe 
certificado de CO2 

Neutro de seu pedido



Exemplo de programa de gestão de indicadores e compensação

de carbono



Exemplo de aplicação da opção da neutralização de carbono da 

passagem



Exemplo de aplicação da opção da neutralização de carbono
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P a r a  c o n t i n u a r m o s  a  n o s s a  c o n v e r s a  . . .
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