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A segunda edição do Programa de Gestão de Carbono na Cadeia de 
Valor, desenvolvido pela Câmara Temática de Energia e Mudanças Climáticas 
do CEBDS (CTClima), sensibilizou e capacitou 101 fornecedores de suas empresas 
associadas na elaboração de seus inventários de emissão de gases de efeito 
estufa (GEE).

O Programa alcançou os objetivos pretendidos: 30 fornecedores finalizaram seus 
inventários de emissões e outros três estão em processo de elaboração, aumento 
de, aproximadamente, 70% em relação ao projeto de 2012.

Este programa é uma importante ferramenta para as empresas que já 
perceberam que a maior fonte emissão de GEE de sua produção está na sua 
cadeia de fornecedores, como demonstra a análise dos inventários publicados 
pelo programa de GHG Protocol. Dessa maneira, torna-se cada vez mais 
importante o gerenciamento das emissões na cadeia de valor, uma vez que em 
muitos ramos de atividade, grande parte da pegada de carbono dos produtos 
ou serviços vem dos fornecedores.

Nesse contexto, estratégias de aproximação aos fornecedores e mesmo 
capacitação para a gestão de suas emissões, por parte de empresas, 
pontualmente já vinham ocorrendo.  Algumas, inclusive, já estabeleceram que, 
em um futuro próximo, um dos critérios para contratação de serviços ou produtos 
será justamente a realização do inventário e controle de suas emissões de gases 
de efeito de estufa. A ideia é reunir o maior número de fornecedores comuns 
entre suas empresas associadas com o intuito de sensibilizá-las em relação à 
temática das mudanças climáticas e quanto à necessidade de realizar 
inventários, para então capacitá-las nesse sentido. A segunda edição do 
Programa de Gestão de Carbono na Cadeia de Valor, além de ter alcançado 
seus objetivos, reforça a possibilidade de replicação, aumento e continuidade 
do projeto. 

SUMÁRIO 
  EXECUTIVO

       PROGRAMA DE GESTÃO DE 
CARBONO NA CADEIA DE VALOR 04



       PROGRAMA DE GESTÃO DE 
CARBONO NA CADEIA DE VALOR 05

   MENSAGEM DA 
PRESIDENTE EXECUTIVA

A importância e os benefícios da 
elaboração de inventários de emissões de 
gases de efeito estufa já são reconhecidos 
por grandes empresas brasileiras, dentre 
as quais, muitas associadas do CEBDS. 
Essas agora buscam, em um esforço 
conjunto, repassar esse aprendizado para 
suas cadeias de fornecedores. O 
Programa de Gestão de Carbono na 
Cadeia de Valor desenvolvido pela 
Câmara Temática de Energia e Mudança 
do Clima (CTClima) do CEBDS, com apoio 
da KPMG, em sua segunda edição, 
alcançou resultados importantes ao 
capacitar os fornecedores das empresas 
participantes na elaboração de seus 
inventários de emissões de gases de efeito 
estufa.

Dado o grande peso das emissões da 
cadeia de fornecedores (escopo 3) nas 
emissões totais das empresas que 
oficialmente publicam seus inventários 
(79%), a CTClima lançou o projeto piloto 
de Gestão de Carbono na Cadeia de 
Valor, em 2012. Naquele ano, o projeto 
contou com 4 empresas participantes e 32 
fornecedores capacitados com a 
metodologia do GHG Protocol. Em 2013, o 
projeto amadureceu. Contando com a 
participação do Banco do Brasil, Braskem, 
Cemig, Coca-Cola, Ipiranga, 
Itaú-Unibanco, Petrobras e Schneider 
Electric, Vale e Votorantim, 460 de suas 
empresas fornecedoras foram convidadas 
a participarem dos Workshops de 
Sensibilização e Capacitação, das quais 
101 foram capacitadas. Tratar da cadeia 
de fornecedores é um passo importante 
para avançarmos no caminho do 
desenvolvimento de uma economia de 
baixo carbono.

O sucesso dessa iniciativa conduzida pela 
Câmara Temática de Energia e Mudanças 
Climáticas do CEBDS - unindo esforços 
entre nossas grandes empresas 
associadas com suas respectivas cadeias 
de fornecedores - vai contribuir para 
proporcionar ao nosso país um bom 
posicionamento no contexto 

global num futuro muito próximo. Ainda 
que o setor industrial responda por 7% das 
emissões de gás carbônico do país, o 
controle e a redução do CO2 emitido já 
começam a fazer parte de algumas 
agendas estaduais podendo evoluir para 
exigência a nível federal em um futuro 
próximo.  Assim, estamos preparando não 
apenas as nossas empresas, mas também 
as suas cadeias de fornecedores, nos 
antecipando a este inexorável estágio.

Acabamos de dar mais um importante 
passo na direção do que preconiza o 
documento Visão Brasil 2050: devemos nos 
preparar para desenvolver produtos e 
serviços com pegadas de carbono 
competitivas. Que seja bom para o setor 
produtivo brasileiro, para o meio ambiente 
e para a sociedade.

A presente publicação expressa 
tendências extremamente relevantes. 
Uma delas – e talvez a mais importante - é 
a constatação de que a preocupação 
das empresas em aferir e controlar suas 
emissões de gases de efeito estufa 
começa a fazer parte, de forma 
crescente, da estratégia de negócios. Este 
projeto representa apenas um pequeno 
passo na busca pela economia de baixo 
carbono, sendo de grande importância a 
sua continuidade, com a busca crescente 
de um maior número de fornecedores 
engajados na elaboração de seus 
inventários de emissões, evoluindo para 
gestão de suas emissões.

Um grande abraço a todos e boa leitura!

 
Marina Grossi

Presidente Executiva do CEBDS



Fundado em 1997, o Conselho Empresarial Brasileiro para o 
De-senvolvimento Sustentável (CEBDS) é uma associação civil que lidera 
os esforços do setor empresarial para a implementação do 
desenvolvimento sustentável no Brasil, com efetiva articulação junto aos 
governos, empresas e sociedade civil.

O CEBDS reúne expressivos grupos empresariais do país, com 
faturamento de cerca de 40% do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão 
de empregos diretos. Primeira instituição no Brasil a falar em 
sustentabilidade a partir do conceito Triple Botton Line, que propõe a 
atuação das empresas sustentada em três pilares: o econômico, o social 
e o ambiental, o CEBDS é o representante no país da rede do World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a mais 
importante entidade do setor empresarial no mundo que conta com 
quase 60 conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores 
industriais, além de 200 empresas multinacionais que atuam em todos os 
continentes.

Vanguardista, o CEBDS foi responsável pelo primeiro Relatório de 
Sustentabilidade do Brasil, em 1997, e ajudou a implementar no Brasil, em 
parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) e o WRI (World Resources 
Institute), a partir de 2008, a principal ferramenta de medição de 
emissões de gases de efeito estufa, o GHG Protocol.

A instituição representa suas associadas em todas as Conferências das 
Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, desde 1998, e de 
Diversidade Biológica, desde 2000. Além disso, é inte-grante da 
Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21; do 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; do Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas; do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas, 
Conselho Mundial da Água e do Comitê Gestor do Plano Nacional de 
Consumo Sustentável.

Na Rio+20, o CEBDS lançou o Visão Brasil 2050, documento prospectivo 
que tem o propósito de apresentar uma visão de futuro sustentável e qual 
o caminho possível para alcançá-lo. Essa plata-forma de diálogo com as 
empresas e diversos setores da sociedade, construída ao longo de 2011 e 
que contou com participação de mais de 400 pessoas e 
aproximadamente 60 empresas, é fonte de inspiração para o 
planejamento estratégico de inúmeras empresas brasileiras.

O que é o CEBDS
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Muitas empresas, no Brasil e no mundo, já começam a gerenciar o 
impacto de suas atividades sobre o clima: conhecendo, comunicando ou 
estabelecendo metas de redução de emissões de GEE ou explorando 
estratégias orientadas para o mercado.

Apesar das incertezas quanto ao futuro das regulamentações e pressões 
de mercado, o contexto atual já é suficiente para que as empresas 
obtenham benefícios presentes por gerenciarem seus impactos sobre o 
clima. Os resultados podem ser divididos em duas categorias: retornos 
tangíveis pela redução de custos ou aumento de receita, ou retornos 
intangíveis que estão relacionados à melhoria da reputação, 
minimização de riscos e um melhor preparo para enfrentar futuras 
restrições às emissões.

As empresas precisam se adequar aos novos desafios seja do ponto de 
vista ético ou do ponto de vista pragmático. A função da Câmara 
Temática de Energia e Mudança do Clima é facilitar este processo, 
ajudando as empresas a aproveitarem novas oportunidades de mercado 
e minimizar seus riscos.

MISSÃO:

Ser um fórum adequado para que as empresas entendam o seu papel no 
contexto das mudanças climáticas, auxiliando-as a desenvolverem 
estratégias que aproveitem oportunidades e minimizem riscos e as 
prepare para um mundo com restrições às emissões de gases de efeito 
estufa.

OBJETIVOS:

• Oferecer uma plataforma segura para que as empresas do CEBDS se 
reúnam para trocar conhecimento, experiência e melhores práticas; para 
facilitar parcerias e empreender iniciativas voltadas para prática da 
responsabilidade climática.
• Fornecer informação, direcionamento, produtos e ferramentas que 
auxiliem as empresas do CEBDS a implementar, medir e comunicar 
esforços relacionados ao enfrentamento da questão climática, inclusive 
projetos de MDL e comercialização de créditos gerados.
• Representar de maneira pró-ativa a visão das empresas do CEBDS em 
assuntos relacionados à mudança do clima, em debates e formulação de 
políticas públicas com governos e demais grupos de interesse.
• Disseminar melhores práticas, demonstrando a contribuição das 
empresas do CEBDS para a mitigação do fenômeno do aquecimento 
global de forma simples e compreensível.
• Catalisar as transformações necessárias ao enfrentamento da questão 
climática, estimulando as empresas brasileiras a contribuírem para a 
reversão do fenômeno do aquecimento global.

REPRESENTANTES (2013-2015)

• Presidente: David Canassa (Votorantim Participações)
• Vice-presidente: Vivian Macknight (Vale)
• Coordenadora: Raquel Souza (CEBDS)

O que é a CTClima
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Escopo 1
20%

Escopo 2
1%

Escopo 3
79%

Em 2008, o Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
adaptou a metodologia do World Resources 
Institute (WRI), o GHG Protocol, ao contexto 
nacional, em parceria com o Centro de 
Estudos em Sustentabilidade, da Fundação 
Getúlio Vargas, (GVces) e o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). Sendo hoje a metodologia 
mais utilizada entre empresas e governos para 
realização de inventários de gases de efeito 
estufa (GEE), sua importância para a 
realidade nacional foi tamanha que hoje, 
apenas três anos após seu início efetivo, com 
27 empresas, o número das que oficialmente 
publicam seus inventários aumentou em 
quase 300% - mesmo sem qualquer legislação 
que as obrigue ou, ao menos, incentive tal 
prática.

Contudo, não só em número cresceram as 
empresas que publicam seus inventários, mas 
também no refinamento dos mesmos. Ao 
averiguarem suas fontes de emissões, as 
empresas acabam conhecendo ainda mais 
seu próprio processo produtivo e, até, o 
processo produtivo de seus fornecedores. De 
fato, uma das conclusões deste processo de 
averiguação é que, dependendo do tipo de 
negócio da companhia que faz seu 
inventário, grande parte, ou até mesmo a 
maioria absoluta, de suas emissões não é 
proveniente de seus processos produtivos 
(escopo 1) nem mesmo é subproduto da 
energia elétrica gerada para esse processo 
(escopo 2), mas, sim, de sua cadeia de 
fornecedores (escopo 3), como pode ser visto 
na Figura 1.

As mudanças climáticas e a contabilização 
das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
são cada vez mais relevantes na pauta das 
organizações, incluindo suas emissões 
indiretas, que ocorrem em fontes que não 
pertencem ou não são controladas pela 
empresa.  Dessa maneira, torna-se cada vez 
mais importante o gerenciamento das 
emissões na cadeia de valor, uma vez que 
em muitos ramos de atividade, grande parte 
da pegada de carbono dos produtos ou 
serviços vem dos fornecedores.
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INTRODUÇÃO 

  Figura 1 – Emissões brasileiras por escopo – 2012
    Fonte: Programa Brasileiro GHG Protocol, 2013

TORNA-SE CADA VEZ MAIS IMPORTANTE 
O GERENCIAMENTO DAS EMISSÕES NA 
CADEIA DE VALOR, UMA VEZ QUE EM 

MUITOS RAMOS DE ATIVIDADE, GRANDE 
PARTE DA PEGADA DE CARBONO DOS 

PRODUTOS OU SERVIÇOS VÊM DOS 
FORNECEDORES.

EMISSÕES BRASILEIRAS POR ESCOPO - 2012



Nesse contexto, estratégias de aproximação 
aos fornecedores e mesmo capacitação 
para a gestão de suas emissões, por parte de 
empresas, pontualmente já vinham 
ocorrendo.  Algumas, inclusive, já 
estabeleceram que, em um futuro próximo, 
um dos critérios para contratação de 
serviços ou produtos será justamente a 
realização do inventário e controle de suas 
emissões de gases de efeito de estufa. Indo 
ao encontro desse objetivo, a Câmara 
Temática de Energia e Mudança do Clima 
(CTClima) do CEBDS, com apoio da KPMG, 
ofereceu a oportunidade de concentrar 
esses esforços individuais em um único 
trabalho. A ideia é reunir o maior número de 
fornecedores comuns entre suas empresas 
associadas com o intuito de sensibilizá-las em 
relação à temática das mudanças 
climáticas e quanto à necessidade de 
realizar inventários, para então capacitá-las 
nesse sentido.

Com o sucesso obtido com o projeto piloto 
em 2012, este ano realizou-se a sua 2ª 
edição, com a inclusão de outras seis 
empresas associadas. O projeto teve início 
no final do ano de 2012 e finalizado em 
setembro de 2013, sendo patrocinado por 
um total de 10 empresas: Banco do Brasil, 
Braskem, Cemig, Coca-Cola, Itaú Unibanco, 
Ipiranga, Petrobras, Schneider Electric, Vale 
e Votorantim. Assim, mais de 500 
fornecedores das empresas membros foram 
listados e convidados para os workshops de 
sensibilização e capacitação. As próximas 
páginas demonstram a metodologia 
utilizada para o projeto, seus principais 
resultados e conclusões, além de 
autocríticas do processo, importantes para 
que o projeto seja expandido e, 
principalmente, continuado.
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Muitas empresas, no Brasil e no mundo, já começam a gerenciar o 
impacto de suas atividades sobre o clima: conhecendo, comunicando ou 
estabelecendo metas de redução de emissões de GEE ou explorando 
estratégias orientadas para o mercado.

Apesar das incertezas quanto ao futuro das regulamentações e pressões 
de mercado, o contexto atual já é suficiente para que as empresas 
obtenham benefícios presentes por gerenciarem seus impactos sobre o 
clima. Os resultados podem ser divididos em duas categorias: retornos 
tangíveis pela redução de custos ou aumento de receita, ou retornos 
intangíveis que estão relacionados à melhoria da reputação, 
minimização de riscos e um melhor preparo para enfrentar futuras 
restrições às emissões.

As empresas precisam se adequar aos novos desafios seja do ponto de 
vista ético ou do ponto de vista pragmático. A função da Câmara 
Temática de Energia e Mudança do Clima é facilitar este processo, 
ajudando as empresas a aproveitarem novas oportunidades de mercado 
e minimizar seus riscos.

MISSÃO:

Ser um fórum adequado para que as empresas entendam o seu papel no 
contexto das mudanças climáticas, auxiliando-as a desenvolverem 
estratégias que aproveitem oportunidades e minimizem riscos e as 
prepare para um mundo com restrições às emissões de gases de efeito 
estufa.

OBJETIVOS:

• Oferecer uma plataforma segura para que as empresas do CEBDS se 
reúnam para trocar conhecimento, experiência e melhores práticas; para 
facilitar parcerias e empreender iniciativas voltadas para prática da 
responsabilidade climática.
• Fornecer informação, direcionamento, produtos e ferramentas que 
auxiliem as empresas do CEBDS a implementar, medir e comunicar 
esforços relacionados ao enfrentamento da questão climática, inclusive 
projetos de MDL e comercialização de créditos gerados.
• Representar de maneira pró-ativa a visão das empresas do CEBDS em 
assuntos relacionados à mudança do clima, em debates e formulação de 
políticas públicas com governos e demais grupos de interesse.
• Disseminar melhores práticas, demonstrando a contribuição das 
empresas do CEBDS para a mitigação do fenômeno do aquecimento 
global de forma simples e compreensível.
• Catalisar as transformações necessárias ao enfrentamento da questão 
climática, estimulando as empresas brasileiras a contribuírem para a 
reversão do fenômeno do aquecimento global.

REPRESENTANTES (2013-2015)

• Presidente: David Canassa (Votorantim Participações)
• Vice-presidente: Vivian Macknight (Vale)
• Coordenadora: Raquel Souza (CEBDS)

MAIS DE 500 FORNECEDORES DAS 
EMPRESAS MEMBROS FORAM LISTADOS

 E CONVIDADOS PARA OS WORKSHOPS DE 
SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO.



O trabalho teve como objetivo buscar o 
engajamento de fornecedores, em especial 
aqueles que mais impactam nas emissões dos 
membros da CTClima para a formulação e 
publicação de inventários de gases de efeito 
estufa, através da sensibilização e 
capacitação dos fornecedores das empresas 
associadas participantes.

Para tal, o projeto foi divido em 4 etapas 
consecutivas:
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PROJETO

ADESÃO DE EMPRESAS 
ASSOCIADAS AO PROJETO

DEFINIÇÃO DOS 
FORNECEDORES

PARTICIPANTES 
(OUT/MAR/2012)

SENSIBLIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO 
(ABR/2013)

ACOMPANHAMENTO

 A REALIZAÇÃO

DOS INVENTÁRIOS 
(ABR-AGO/2013)

LISTA COM PRINCIPAIS 
FORNECEDORES

DAS EMRESAS PRINCIPAIS

CONVITE AOS FORNECEDORES 
PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP 
DE CAPACITAÇÃO

WORKSHOPS DE SENSIBILIZAÇÃO

AO TEMA DE MUDANÇAS

CLIMÁTICAS E ELABORAÇÃO

DOS INVENTÁRIOS

PESQUISA DE AVALIAÇÃO

DOS WORKSHOPS

FOLLOW UP DO PROJETO

E SUPORTE TÉCNICO 
PARA ELABORAÇÃO 
DOS INVENTÁRIOS

1

2

3

4
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Após o recebimento da lista de fornecedores, foram incluídos no projeto e convidados a participarem dos 
Workshops de Capacitação cerca de 460 fornecedores, de diversos setores e diferentes regiões do Brasil. Destes, 
101 compareceram aos Workshops, adesão de, aproximadamente, 22%, correspondendo a um aumento de 9% 
em relação ao engajamento em 2012.

        DEFINIÇÃO DOS 
FORNECEDORES PARTICIPANTES

1 1632
85

218

363

0

100

200

300

400

2012 2013

N   de 
Fornecedores 
participantes

o

Ano

FORNECEDORES CONVIDADOS

13%

22%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

2012 2013

Adesão
PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP (%)

Engajamento de Fornecedores

Fornecedores em  Comum
Presentes no Evento

Fornecedores Presentes Convidados Não 
Presentes



PE
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O processo de sensibilização e capacitação 
foi realizado através de workshops, com 
duração de 4 horas, realizados em três 
capitais:

• São Paulo: 2 turmas, realizado em 09 de abril;  
• Belo Horizonte: 1 turma, realizado no dia 11 
de abril; 
• Rio de Janeiro: 1 turma, realizado no dia 16 
de abril. 

A escolha dessas três capitais se deu em 
função dos resultados obtidos na primeira 
edição do projeto, em 2012, com São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro concentrando a 
maior parte dos fornecedores participantes. 

42%

22%

8%

8%

6%

4%
4%

4%

SP
MG
RJ
DF
PR
SC

Na segunda edição do projeto, a representati-
vidade dessas três capitais se manteve.

FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PROJETO 2013 
POR ESTADO

SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PROJETO 2012 
POR ESTADO

As duas abordagens complementares, 
sensibilização e capacitação, se mostraram 
relevantes por expectativa de características 
comuns entre esses fornecedores. A primeira 
era o possível desconhecimento dos mesmos 
sobre as mudanças climáticas e o impacto 
direto que têm sobre a sociedade e os 
negócios. Mais do que isso: a sensibilização 
parecia fundamental para que esses 
fornecedores pudessem conectar as 
questões das mudanças climáticas às ações 
de seus empreendimentos e, é claro, como o 
inventariado de suas emissões poderia 
impactar no conhecimento de seu próprio 
negócio e em possíveis ganhos de eficiência 
ao longo do processo. A capacitação, de 
forma complementar, demonstrava-se 
necessária, pois mesmo aqueles que já 
pudessem estar sensibilizados, poderiam 
carecer de vieses tão técnicos e expertises 
específicas necessárias para que realizassem 
seus inventários.

59%

19%

4%

4%

3%
2%

2%
1%

1%
1%

1% 1%

1%

1%

Tendo por objetivo principal a 
conscientização dos participantes da 
necessidade de adaptação da gestão dos 
negócios por conta das mudanças 
climáticas, estes eventos buscaram 
demonstrar aos fornecedores o impacto de 
suas atividades em relação ao tema, 
demonstrando as consequências e efeitos, 
diretos e indiretos, das mudanças climáticas 
nos diversos setores da economia brasileira, 
apontando riscos e levantando 
oportunidades e vantagens às empresas 
que possuem um gerenciamento de suas 
emissões e elaboram seu inventário.

Adicionalmente, como parte do programa 
de capacitação técnica para elaboração 
dos inventários GEE, os Workshops 
introduziram a ferramenta de cálculo do 
Programa Brasileiro GHG Protocol e sua 
utilização, priorizando a definição dos limites 
operacionais, a identificação e 
classificação das principais fontes de 
emissão e categorização das emissões entre 
os três escopos.

Para acompanhamento dos resultados e 
eficácia do projeto, após a realização dos 
Workshops um formulário on-line foi enviado 
a todos os participantes (101 fornecedores), 
para que avaliassem, até então, as etapas 
do projeto. Nestes formulários, os 
fornecedores deveriam apontar suas 
principais conclusões e expectativas sobre a 
elaboração (ou não) de seus inventários de 
emissões.
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Através do questionário, os 
fornecedores apontaram uma média de 
4,26 para o aproveitamento dos Workshops, 
considerando escala de 1 a 5. No que diz 
respeito à qualidade das informações para 
a realização dos inventários, a nota média 
foi de 4,28.

50%

50 - Respondeu ao
Feedback

51 - Não respondeu ao
Feedback

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

0

60%

50%
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10%

70%

NOTAS

1 2 3 4 5

Qualidade do 
Workshop de 
Sensibilização

Qualidade das infor-
mações para realiza-
ção do inventário

50%



Dos fornecedores presentes no Workshop, 30 
empresas finalizaram seus inventários de 
emissões. 

Dos 50 fornecedores que responderam ao 
questionário de avaliação, 32% informaram 
que já haviam elaborado inventários de GEE 
antes de participarem do evento. Assim, 34 
fornecedores (68% do total) ainda não 
possuíam inventário de emissões.  

O NÚMERO DE INVENTÁRIOS 
FINALIZADOS EM 2013 

APRESENTOU UM AUMENTO
 DE APROXIMADAMENTE 70% EM

 RELAÇÃO A 2012.
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RESULTADOS

DOS 50 FORNECEDORES QUE 
RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO, 68% AINDA NÃO 
ELABORAVAM SEUS 

INVENTÁRIOS DE GEE.

30%

0

40

80

 
Fornecedores que finalizaram seus 
inventários.

 Fornecedores Presentes no evento   
 

INVENTÁRIOS FINALIZADOS (%) 32%

68%

ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS

Realizavam Inventário Não Realizavam 
Inventário



0

35
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Dos fornecedores que finalizaram seus 
inventários, 53% foram classificados como 
empresas de grande porte considerando sua 
receita operacional, e quando não 
disponível, número de unidades operacionais 
e funcionários. 

Entre os segmentos com maior adesão ao 
projeto, se destaca o de manufatura, que inclui 
empresas de fabricação de embalagens, 
equipamentos para o setor elétrico e peças 
diversas. 

Na última fase do projeto, a KPMG manteve 
o contínuo follow-up com as empresas que 
estiveram presentes durante o Workshop. 
Neste, as empresas foram acompanhadas 
nos processos internos de realização dos 
inventários, com o suporte técnico para 
utilização da ferramenta de cálculo, 
definição de limites e fontes e 
categorização das emissões. 
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44%3%
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20%
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INVENTÁRIOS FINALIZADOS
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As principais justificativas para a não elaboração dos inventários, listadas 
pelos fornecedores participantes dos Workshops foram: 
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LIÇÕES APRENDIDAS

 A DIFICULDADE NA OBTENÇÃO 
DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA 

O CÁLCULO DAS EMISSÕES; 

 A FALTA DE PESSOAL PARA A 
ELABORAÇÃO DOS INVENTÁRIOS;

OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA

 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL OU 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA; 

 AUSÊNCIA DE NECESSIDADE, 
SEJA PELO TIPO DE NEGÓCIO 

QUE REALIZAM OU PELA PERCEPÇÃO 
DE BAIXO GRAU DE EMISSÕES;

1 2

3 4



O Programa de Gestão de Carbono na 
Cadeia de Valor alcançou os objetivos 
pretendidos, em especial por dois 
resultados: o primeiro, mais direto e claro, 
que foi a sensibilização e capacitação de 
fornecedores das empresas participantes. 
Nesta segunda edição, o número de 
fornecedores presentes nos workshops 
passou de 32, em 2012, para 101, em 2013. 
Assim, foram engajadas aproximadamente 
10 organizações por empresa associada, 
sendo que, 16 fornecedores são comuns a 
duas ou mais empresas, ampliando a 
representatividade dos associados para 143 
fornecedores.

Ao final do prazo, 30 fornecedores 
finalizaram seus inventários de emissões e 3 
empresas estão em processo de 
elaboração.

O segundo resultado positivo é a 
possibilidade de replicação, aumento e 
continuidade do projeto. A capacitação de 
um grupo diverso e altamente 
representativo de fornecedores, de 
preferência comuns, das empresas 
participantes foi aprovada. E isso pode e 
deve ser replicado e continuado em futuras 
edições.

Contudo, o projeto ainda é passível de 
aprimoramentos. Ressaltamos, por exemplo, 
a importância de um maior envolvimento 
das empresas participantes do projeto, 
primeiro, incentivando a participação dos 
fornecedores nos Workshops e, segundo, 
acompanhando o processo de elaboração 
do inventário. Isso se mostrou um diferencial. 
Outro ponto importante é o envolvimento, 
não apenas da área de sustentabilidade da 
empresa, mas também e, principalmente, a 
área de suprimentos. E, a priorização dos 
fornecedores por tamanho e área regional 
e nível de conhecimento, de forma a 
diferenciar as estratégias para o tipo de 
fornecedores.
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CONCLUSÕES

SEU TEOR PRINCIPAL - A CAPACITAÇÃO DE 
UM GRUPO DIVERSO E REPRESENTATIVO 

DE FORNECEDORES FOI APROVADA. 
E ISSO DEVE SER REPLICADO E CONTINUADO 

EM FUTURAS EDIÇÕES.



Patrocínio:

 


