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Pre-conﬁgured reports aligned to major
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Gráﬁcos instantâneos e customizáveis
Interactive and customizable charts and tables;

sustainability challenges. With eleven years in the market,
WayCarbon is a reference in climate change consultancy,
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Eﬃciency
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customers to overcome the challenges of a fast-changing world.
Our solutions include CLIMAS®, MOVE®, LICENTIA, STRATEGIC
STUDIES and the platform AMIGO DO CLIMA.
See the diagram on the next page for more details.

Conheça outras soluções da nossa carteira de
produtos e surpreenda-se:
Get to know other solutions from our product portfolio

The Model for Vulnerability Evaluation
(MOVE®) is an integrated platform that
applies spatial analysis and statistics to
assess vulnerabilities and risks associated
with climate change. The model was
developed by WayCarbon with research
funding from FINEP, FAPEMIG and CNPq.

Our multidisciplinary and experienced
team provide intelligence and deep
analysis to integrate sustainability into
corporate strategies and public policies.
Our goal is to support both private and
public institutions in the transition
towards a low carbon and resilient
economy.

RISCO CLIMÁTICO

ESTUDOS ESTRATÉGICOS

O Model For Vulnerability Evaluation (MOVE)
é uma plataforma computacional
integrada que utiliza análise espacial
e estatística para avaliação da
vulnerabilidade e riscos associados à
mudança do clima. O modelo foi
desenvolvido pela WayCarbon e contou
com recursos da FINEP, FAPEMIG e CNPq.

Por meio de uma equipe multidisciplinar
e com ampla experiência, integramos a
sustentabilidade na estratégia corporativa
e no desenho de política públicas. Nosso
desaﬁo é apoiar a transição para uma
Economia de Baixo Carbono.

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
O CLIMAS é um sistema de gestão de
Indicadores de sustentabilidade (GEE,
Energia, Resíduos, Água) que coleta,
organiza, gerencia e comunica informações,
com recursos focados em Business
Intelligence. As empresas ganham eﬁciência,
escalabilidade e segurança de dados,
permitindo que foquem no que mais
importa: bons resultados.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O LicenTIa é uma solução tecnológica que
emprega inteligência artiﬁcial (Watson®)
para reduzir o tempo e o custo do
licenciamento ambiental. O LicenTIa é
uma das 300 soluções selecionadas pelo
programa IBM Global Entrepreneur.
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and be surprised:
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RESPONSABILIDADE CLIMÁTICA
O Programa Amigo do Clima é uma
iniciativa voluntária, para a compensação
de emissões de gases de efeito estufa
(GEE). A plataforma conecta projetos
de compensação brasileiros a
empresas, garantindo transparência
e rastreabilidade na transação de
créditos de carbono.

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

ENVIRONMENTAL LICENSING

CLIMATE RESPONSIBILITY

CLIMAS® is software for strategic
sustainability management (GHG Emissions,
Energy, Waste and Water), developed by
WayCarbon, that compiles, organizes,
manages and reports information, with
powerful business intelligence (BI)
characteristics. It allows companies to gain
eﬃciency, scalability and data security,
empowering managers to focus on what is
relevant to businesses: outstanding results.

LicenTIa applies cognitive computing and
AI (Watson®) to collect and organize
large volumes of environmental impact
assessment data, reducing cost and time
of environmental licensing. LicenTIa is
one of the 300 solutions selected by the
IBM Global Entrepreneur Program.

The platform Amigo do Clima is a
voluntary initiative for carbon oﬀsetting.
The platform is a marketplace that
connects mitigation projects and
companies, registering transactions and
guaranteeing transparency and
traceability in the commercialization of
carbon credits.

www.waycarbon.com

