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Estratégia Carbono Zero MANN+HUMMEL 
 
 
Prezados,  
 
A mudança climática representa desafios imensos para todos. Nós, da MANN+HUMMEL, temos 
respondido a esses desafios e assumido a responsabilidade. É por isso que a MANN+HUMMEL 
implantou agora uma Estratégia Carbono Zero em toda a empresa, que se tornará um elemento 
de nossa Estratégia de Responsabilidade Social Corporativa.  
 
Alinharemos nossas decisões operacionais, produtos, processos de fabricação e critérios de 
aquisição com essa estratégia. Nosso compromisso defende o uso de energia renovável em 
nossas plantas até 2022, neutralidade de carbono em nossa produção até 2030, e neutralidade 
de carbono em toda cadeira até 2050. Compensaremos as emissões inevitáveis CO₂ com 
créditos de carbono certificados dentro de um período de transição. 
 
Nossa Estratégia Carbono Zero e seu progresso de implementação serão continuamente 
monitorados por um Comitê de Responsabilidade Corporativa. 
 
Por que nossa Estratégia Carbono Zero pode ser importante para você?  
 
- A Pegada de Carbono desempenhará um papel essencial em nosso processo de 
desenvolvimento de produtos no futuro. Materiais com menor pegada de carbono substituirão 
materiais com alta e a operação energeticamente eficiente desempenhará um papel 
fundamental no desenvolvimento de produtos. 
 
- Adotaremos o 'Secondary First' em nosso processo de desenvolvimento de produtos, o que 
inclui maior uso de materiais reciclados, especialmente para aço, alumínio e plásticos. Isso terá 
implicações na composição do material, no projeto e nos processos de fabricação. 
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- Também temos incluído nossos fornecedores e parceiros logísticos para a neutralidade de 
carbono, que apóiam nossa meta de neutralidade de carbono ao longo de sua cadeia. 
Iremos coordenar todos estes novos desenvolvimentos e mudanças com você. 
 
Em anexo, você encontrará a visão geral de nossa Estratégia Carbono Zero. 
 
Caso você tenha alguma dúvida, não hesite em contatar a MANN+HUMMEL. 
 
Atenciosamente, 
 
MANN+HUMMEL  
 
 
 
 
Kurk Wilks     StefanTolle 
Presidente & CEO    Presidente & Gerente Geral AA 
 
 
 
Anexo: Estratégia Carbono Zero MANN+HUMMEL 


