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PROGRESSO E METAS

POR UMA REALIDADE MELHOR
Na Meta, nossa missão é construir realidades melhores (e não apenas
as virtuais). Vislumbramos uma transição justa e equitativa para uma
economia de carbono zero e estamos trabalhando em grupo para
dimensionar soluções inclusivas que ajudam na criação de um planeta
mais saudável para todas as pessoas, garantindo que ninguém fique
de lado.
NOSSA ABORDAGEM
Como operamos

O que criamos

Temos o compromisso de proteger
o que verdadeiramente importa: o
bem-estar das pessoas e do nosso
planeta.

Nós desafiamos os limites do
possível, criando soluções inesperadas
e desenvolvendo produtos que
possibilitam mudanças.

2018 Início da parceria com
a The Audubon Society
para solucionar desafios de
abastecimento de água na
Bacia do Rio Grande

2020
Lançamento do
Climate Science
Center

2017 Compromisso de reduzir a
emissão de gases do efeito estufa
em 75% e alimentar as operações
globais com energia 100%
renovável até o fim de 2020

2017

2018

2020

2019 Início da elaboração
de relatórios sobre
emissões de escopo 3

Como colaboramos
Enfrentamos os problemas importantes criando parcerias e nos juntando a
iniciativas existentes.

Emissão zero de
carbono em toda a
cadeia de valor em 2030

2021 Compramos mais
energia renovável do que
utilizamos em todas as
nossas instalações

2020 As
operações globais
alcançaram
emissão zero de
carbono

2019

2021 Encomenda de um
bilhão de galões de água
para recuperação

2021

2022

2030
2030

2021 Início da contribuição de
fornecedores para a meta de
emissão zero de carbono em
toda a cadeia de valor

Reposição de água
maior do que o
consumo em 2030

2020 Operações globais
com energia 100% renovável

2021 Concessão de subsídio
de US$ 1 milhão para
combater desinformações
sobre mudanças climáticas

OLHANDO PARA O FUTURO
O crescimento do metaverso

colaboração necessárias para

Visite nossa página de

terá como consequência

aumentar a sustentabilidade de

sustentabilidade↗ para baixar

um aumento nas emissões

nossos negócios.

o relatório completo↗ ou os

de carbono. Por fim, nossos
esforços para a circularidade de
hardware, tecnologias de baixo
carbono e conservação de água
vão impulsionar a inovação e a

O relatório de 2021 reflete
nosso progresso nos principais
problemas ambientais e nas
áreas sociais e de governança
relacionadas.

respectivos destaques, analisar
nosso índice de dados ESG e ler
mensagens escritas por Mark
Zuckerberg e outros líderes da
Meta.

2022 Entrada no Compromisso
antecipado de mercado para
acelerar o desenvolvimento de
tecnologias de remoção de carbono
elaborado pela Frontier

