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Sobre o GVces
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGVEAESP), é um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de produção de conhecimento, composto por
pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e com genuína vontade de transformar a sociedade.
O GVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a
sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional. Seus programas são orientados por quatro linhas de atuação:

FORMAÇÃO

PESQUISA E PRODUÇÃO
DE CONHECIMENTO

ARTICULAÇÃO E
INTERCÂMBIO

MOBILIZAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

O programa de Produção e Consumo Sustentáveis (PCS) desenvolve e apoia iniciativas e metodologias relacionadas a relato
corporativo em sustentabilidade, além de índices de mercado alinhados com esses temas. Dentre as iniciativas geridas pelo
programa de Produção e Consumo Sustentáveis do GVces, está o Programa Brasileiro GHG Protocol.

Para conhecer mais sobre o GVces, acesse: www.fgv.br/ces

Sobre o Programa Brasileiro GHG Protocol
Coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GVces), o Programa Brasileiro GHG Protocol
é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao contexto brasileiro e desenvolvimento de ferramentas de
cálculo para estimativas de emissões de GEE.
Paralelamente, o Programa atua na capacitação de organizações para realizações de inventários corporativos de GEE,
tendo capacitado mais de 1.500 gestores desde sua criação, em 2008.
O objetivo do Programa é estimular a cultura corporativa de inventário de
emissões de GEE no Brasil, proporcionando aos participantes acesso a
instrumentos e padrões de qualidade internacional para contabilização
das emissões e publicação dos inventários.

Sobre o Registro Público de Emissões
O Registro Público de Emissões (RPE) é uma plataforma online que auxilia as organizações na publicação de seus
inventários de emissões corporativas de GEE, a primeira de seu tipo na América do Sul.
A base de dados do RPE possui mais de 1.800 inventários de GEE publicamente disponíveis e constitui a maior base de
dados pública de inventários corporativos de GEE da América Latina.
O RPE possui duas interfaces de interação:

Área Pública: ambiente de acesso livre aos dados, sem necessidade de cadastro no PBGHGP.
Neste ambiente, os resultados dos inventários dos membros do Programa são divulgados,
promovendo a sua transparência e comunicação com diversos stakeholders.
Área Restrita: ambiente de acesso restrito aos membros do PBGHGP. (requer login para acesso)
Neste ambiente, as organizações relatam todas as informações relacionadas a suas emissões
de GEE. Estas informações irão compor os inventários que ficarão disponíveis na Área Pública.

Política de qualificação dos inventários
Ao publicar o inventário no Registro Público de Emissões, será atribuído um selo a este conforme a Política
de Qualificação dos Inventários, atualizada para o Ciclo 2016 em diante1, com base nos seguintes critérios:

Ouro

Prata

Bronze

Atingir o critério para o selo prata +
Inventário verificado por Organismo de Verificação (OV) acreditado pelo Inmetro2

Publicar um inventário de GEE completo
(um inventário completo deve incluir todas as fontes de Escopo 1 e Escopo 2. Escopo 3 é de relato opcional)

Publicar um inventário de GEE parcial
(não inclui todas as emissões de Escopo 1 e Escopo 2. Escopo 3 é opcional)

A verificação do inventário é opcional para todos os participantes. Caso o inventário seja verificado por Organismo de Verificação (OV) não acreditado, o
mesmo será reconhecido na categoria Prata ou Bronze, conforme completude das informações.
1
2

O documento está disponível em: http://mediadrawer.gvces.com.br/ghg/original/ghg-protocol_politica-de-qualificacao-de-inventarios_v2.pdf
A lista dos OV acreditados encontra-se disponível no site do Inmetro.

Formas de adesão ao PBGHGP
Existem duas opções de adesão ao Ciclo 2018 do Programa Brasileiro GHG Protocol:
1. CICLO COMPLETO
CAPACITAÇÃO* NO MÉTODO
GHG PROTOCOL

PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO NO
REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES

2. PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO
PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO NO
REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES

Modo de adesão que permite a publicação do inventário de
emissões do ano de 2017 no Registro Público de Emissões, a
participação nas atividades temáticas do Programa e a
capacitação de 2 (dois) colaboradores no método GHG
Protocol.

Modo de adesão que permite a publicação do
inventário de emissões do ano de 2017 no Registro
Público de Emissões e a participação nas atividades
temáticas do Programa, exceto a capacitação no
método GHG Protocol.

Opção recomendada para empresas que não possuem
experiência na elaboração de inventários de GEE utilizando o
GHG Protocol ou empresas que desejam capacitar novos
colaboradores.

Opção recomendada para empresas que já possuem
experiência na elaboração de inventários de GEE
utilizando o GHG Protocol.

* A capacitação ocorrerá na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.

Investimento – Ciclo 2018

ONGS, MICRO E PEQUENO PORTE

MÉDIO PORTE E GOVERNO

GRANDE PORTE

(Faturamento ≤ R$16 milhões)

(Faturamento entre R$16 mi e R$90 mi)

(Faturamento ≥ R$90 mi)

R$ 5.700

R$ 13.500

R$ 24.400

Adesão até 24 de
novembro de 2017

R$ 2.200

R$ 5.700

R$ 8.800

Adesão até 30 de
abril de 2018

CAPACITAÇÃO* NO MÉTODO GHG
PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO NO
REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES
PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO NO
REGISTRO

OU

PUBLICAÇÃO DE INVENTÁRIO
ADICIONAL

R$ 3.000 cada

PARTICIPANTE ADICIONAL NA
CAPACITAÇÃO

a) O preenchimento das informações do inventário no Registro Público de Emissões só será liberado mediante envio do comprovante de pagamento da taxa de adesão.
b) O PBGHGP dá descontos para empresas que estão renovando sua participação (empresas que publicaram seu inventário no Registro Público de Emissões no ano
anterior). Para saber mais, escreva para ghg@fgv.br.
* A capacitação ocorrerá na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.

Benefícios da adesão ao PBGHGP

1. CICLO COMPLETO

2. PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO



×

Capacitação1 de 2 pessoas no método do Programa Brasileiro GHG Protocol (duração: 16h)





Participação nas oficinas temáticas





Plantão de dúvidas presencial (duração: 4h)





Suporte técnico remoto por telefone ou e-mail (duração: 4h usadas conforme necessidade – em
dias e horários fixos de atendimento)





Revisão do relato do inventário2 pela equipe técnica do Programa (desk review)





Acesso à área restrita do Registro Público de Emissões e publicação do inventário de 2017





Divulgação do inventário no Registro Público de Emissões e do logo da empresa no site do
Programa Brasileiro GHG Protocol





Participação no Evento Anual, reconhecimento como Membro do Programa e uso das
logomarcas conforme Manual de Uso das Logomarcas

1
2

ATIVIDADE

A capacitação ocorrerá na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.
Inventários verificados por Organismo de Verificação (OV) acreditado pelo Inmetro não passarão pelo processo de desk review.

Ciclo 2018 – Oficinas temáticas
As oficinas e grupos de trabalho (GT) auxiliam as organizações no processo de elaboração do inventário e agregam
conhecimento sobre temas específicos, sendo estes espaços de construção coletiva das recomendações adotadas pelo
Programa Brasileiro GHG Protocol.
Os temas são selecionados a cada ano conforme demanda dos membros do PBGHGP e evolução dos métodos e
ferramentas de contabilização, das diretrizes de relato e, também, de verificação dos inventários de GEE.
GT 1: Verificação de informações de escopo 2 – 30.janeiro.2018 (9h – 13h).
Nesse encontro pretende-se construir, coletivamente com os membros do PBGHGP e os organismos de verificação (OV), as
recomendações para verificação das informações associadas à compra de energia renovável relatadas no Escopo 2 dos inventários de GEE
(abordagem de escolha de compra).
Apresentação dos principais pontos do recém-adotado GHG Protocol Scope 2 Guidance e da nota técnica com “Recomendações para a
contabilização de emissões de escopo 2 em inventários corporativos de gases de efeito estufa no âmbito do Programa Brasileiro GHG
Protocol”.
Recomenda-se a participação de todas as empresas membro que geram ou adquirem/pretendem adquirir energia renovável no Brasil.

GT 2: Verificação de informações de escopo 2 – 22.março.2018 (9h – 13h)
Nesse encontro pretende-se apresentar e validar, junto aos membros do PBGHGP e os organismos de verificação (OV), as recomendações
para verificação das informações associadas à compra de energia renovável relatadas no Escopo 2 dos inventários de GEE (abordagem de
escolha de compra).
Recomenda-se a participação de todas as empresas membro que geram ou adquirem/pretendem adquirir energia renovável no Brasil.

Plantão de dúvidas presencial – 22.março.2018 (15h – 17h)
Espaço para solução de dúvidas na elaboração do inventário de emissões e sobre a ferramenta de cálculo, além de discussões em grupo
para troca de experiências entre os membros e com a equipe do Programa.
* As atividades acontecerão na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.

Cronograma - Ciclo 2018
2017
SET

OUT

NOV

2018
DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

b)

b)

AGO

Adesão ao Programa (1. Ciclo Completo)

Adesão ao Programa (2. Publicação)
Capacitação para realização de inventários corporativos
de GEE no método GHG Protocol

28 e 29

27 e 28

Suporte técnico remoto (e-mail, telefone, skype)
GT 1: Verificação de informações de escopo 2

30

GT 2: Verificação de informações de escopo 2

22

Plantão de dúvidas presencial

22

Envio do inventário (via Registro Público de Emissões)
a)
Desk review antecipado 1
b)
Desk review tradicionalsolo –
Revisão do inventário (desk review) 2

a) 29

b) 31
a)

a)

Disponibilização dos inventários finais na área pública do
Registro Público de Emissões3
Evento Anual do Programa Brasileiro GHG Protocol –
apresentação dos resultados dos membros do PBGHGP
1

Opção recomendada a organizações que necessitam enviar suas informações a outras iniciativas de relato de emissões de GEE como ISE, ICO2, CDP, DJSI, etc.
Para as organizações que optarem por contratar um Organismo de Verificação (OV), o processo de verificação deve estar encerrado – com a declaração de verificação
anexada no Registro Público de Emissões – até a data limite para envio do inventário ao desk review.
IMPORTANTE: inventários verificados por OV acreditado pelo Inmetro não serão submetidos ao processo de desk review pela equipe do Programa.
3 A disponibilização dos inventários finais na área restrita do RPE está condicionada à finalização do desk review dos inventários da organização até o prazo mencionado.
A disponibilização de todos inventários na área pública do RPE acontecerá apenas no Evento Anual do Programa Brasileiro GHG Protocol.
2

* As atividades acontecerão na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.

Membros do Programa Brasileiro GHG Protocol
142 organizações que publicaram seus inventários de 2016 – Ciclo 2017

Para aderir ao Programa Brasileiro GHG Protocol
Acesse o Registro Público de Emissões
www.registropublicodeemissoes.com.br

> Clique no botão “Área restrita” no canto
direito superior.

> Clique em “Quero publicar meu inventário”
e preencha as informações da organização.

> Depois, clique em “Aderir ao Ciclo 2018” e
preencha o formulário.

Contatos e websites

Dúvidas sobre o método GHG Protocol,
ferramentas e atividades do Programa:
ghgprotocolbrasil@fgv.br

Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação
Getulio Vargas (Gvces)
fgv.br/ces

Dúvidas sobre o relato do inventário no
Registro Público de Emissões:

Programa Brasileiro GHG Protocol
fgv.br/ces/ghg

atendimento@registropublicodeemissoes.com.br

(11) 3799.4150

ghgprotocolbrasil

Registro Público de Emissões
registropublicodeemissoes.com.br

Iniciativas Empresariais (iE)

As iniciativas empresariais (iE) do GVces são uma rede empresarial em busca de
transformação dos desafios em sustentabilidade em oportunidade de criação de valor,
contribuindo para um novo modelo de desenvolvimento, por meio de atividades de
formação e cocriação de valor, contribuindo para um novo modelo de desenvolvimento, por
meio de atividades de formação e cocriação, parcerias, publicação de estudos e esforços de
mobilização e comunicação.

Em 2018, as iE seguirão atuando em 5 frentes temáticas e uma agenda integrada, transversal à iniciativas, a fim de
promover o olhar e a abordagem sistêmicos sobre a gestão empresarial.

Clique aqui para mais informações sobre as Iniciativas Empresariais do GVces.

Simulação de Sistema de Comércio de Emissões (SCE)

Dúvidas frequentes
Programa Brasileiro GHG Protocol

DÚVIDAS FREQUENTES: Pagamento e adesão

Qual a referência para as faixas de classificação do porte das empresas, que condicionam o valor da
adesão ao programa?
Utilizamos a classificação do BNDES, disponível em:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html

É possível pagar o valor da adesão no mesmo dia do prazo de publicação do inventário?
Não é possível. Como o sistema só libera o preenchimento do inventário após envio do comprovante de pagamento, a
organização não teria tempo hábil para inserir seus dados no Registro Público de Emissões. O prazo para adesão à
modalidade Publicação é 30 de abril de 2018.

É possível enviar mais de duas pessoas à capacitação no método GHG Protocol?
Se a organização tiver aderido ao Ciclo Completo, o envio de pessoas adicionais poderá acontecer mediante o pagamento de
uma taxa adicional, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por pessoa. Sujeito à disponibilidade de vagas na sala.

DÚVIDAS FREQUENTES: Publicação dos inventários e reconhecimento

Como faço para publicar inventários de anos anteriores no Registro Público de Emissões?
Para publicar no Registro inventários anteriores ao inventário do ciclo vigente é necessário pagar uma taxa adicional no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais). O prazo para pagamento da taxa e inserção dos dados no Registro para os inventários dos
anos anteriores é o mesmo para os inventários do ano corrente.

Inventários de anos anteriores publicados no ano corrente serão reconhecidos no Evento Anual?
Não, eles serão apenas publicados no Registro Público de Emissões, de modo que a organização terá a série histórica de suas
emissões disponível para consulta. Durante o processo desk review, serão priorizados os inventários do ciclo vigente.

Quando a minha organização é reconhecida como Membro do Programa Brasileiro GHG Protocol?
Ao publicar seu inventário do ano anterior no Registro Público de Emissões a organização é reconhecida como Membro do
Programa. Assim, a organização é membro durante o ano de divulgação dos dados (e não do ano inventariado).

Publiquei o inventário da minha organização no Registro Público no ano de 2017. Estamos em 2018, a
minha organização ainda é reconhecida como Membro do Programa?
Não. Se a organização publicou seu inventário no Registro Público de Emissões em 2017 (inventário de 2016), ela é membro do
Programa apenas em 2017. Se a organização continuar a publicar seus inventários anualmente, manterá o status de membro.

DÚVIDAS FREQUENTES: Verificação

É exigência do Programa que o inventário seja verificado por um Organismo de Verificação (OV)?
Não, a verificação do inventário é uma opção de cada participante, mas deve seguir as diretrizes das Especificações de
Verificação do Programa Brasileiro.

A revisão do inventário feita pela equipe técnica do Programa equivale a uma verificação ou auditoria?
Não. A revisão (ou desk review) é puramente metodológica, avaliando o cumprimento das diretrizes e princípios do Programa, não
tendo caráter ou valor de verificação ou auditoria. Para o Ciclo 2017 (inventários 2016) em diante, inventários verificados por
Organismo de Verificação (OV) acreditados pelo Inmetro não passarão pelo processo de desk review por parte da equipe do
Programa.

Há algum padrão de relatório/certificado que deva ser usado pelo Organismo de Verificação (OV)?
Sim. Desde o Ciclo 2014, é necessária a utilização do modelo de Declaração de Verificação do Programa, disponível para
download em nosso site:

http://mediadrawer.gvces.com.br/ghg/original/declaracao_de_verificacao_pbghgp_apendice_a_v4.docx
Será aceito somente o modelo do PBGHGP, qualquer outro documento ou relatório extra que sejam anexados juntos ao
modelo de Declaração de Verificação do Programa serão retirados da publicação do inventário.

DÚVIDAS FREQUENTES: Verificação

Qual o prazo de envio do relatório/certificado emitido pelo Organismo de Verificação (OV)?
O prazo é o mesmo do inventário, ou seja, 29 de março ou 31 de maio de 2018. Até esta data, o processo de verificação
deve estar finalizado. Os OV devem também validar os dados na área restrita do Registro Público de Emissões considerando
o prazo de finalização mencionado.

Qual selo o inventário completo obterá caso seja verificado por um Organismo de Verificação (OV)
não acreditada pelo Inmetro?
Selo prata, pois o selo ouro será atribuído somente aos inventários completos que passaram pelo processo de verificação
realizado por um Organismo de Verificação (OV) acreditado pelo Inmetro. A lista dos OVs acreditados está disponível no site
do Inmetro.

O Programa Brasileiro GHG Protocol tem uma lista de Organismo de Verificação (OV) recomendadas
ou acreditadas?
Não. Para manter a independência e a credibilidade, o Programa não indica empresas que fazem verificação de inventários. A
única lista de OVs que o Programa reconhece é a lista de Organismos de Verificação acreditados publicada no site do Inmetro.

