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1. Sobre o FGVces
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces), da
Escola de Administração de Empresas da Fundação
Getulio Vargas (FGV EAESP), é um espaço aberto de
estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de produção de
conhecimento, composto por pessoas de formação
multidisciplinar.

O FGVces trabalha no desenvolvimento de estratégias,
políticas e ferramentas de gestão públicas e empresariais
para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e
internacional.

Nele está o Programa de Política e Economia Ambiental,
que gerencia o Programa Brasileiro GHG Protocol
(PBGHG).
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Objetivo

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.

O Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) foi criado em 2008
e é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao
contexto brasileiro e desenvolvimento de ferramentas de cálculo
para estimativas de emissões de gases do efeito estufa (GEE).

Desenvolvido pelo FGVces e WRI, em parceria com o Ministério
do Meio Ambiente, Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (Cebds), World Business Council for
Sustainable Development (WBSCD) e 27 Empresas Fundadoras.

Atua na capacitação de organizações para realização de
inventários organizacionais de GEE, tendo treinado mais de 1.600
gestores.

2. Programa Brasileiro
GHG Protocol
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É uma plataforma online que auxilia as
organizações na publicação de seus inventários
de emissões corporativas de GEE.

É a maior base de dados pública de inventários
corporativos de GEE da América Latina.

Possui mais de 3.000 inventários de GEE
publicamente disponíveis.

Duas interfaces de interação, a área pública e a
área restrita (apenas para membros do programa).

2.1 O Registro Público
de Emissões



2.2 Política de
Qualificação 
dos inventários

A verificação do inventário é opcional para todos os participantes
¹ Não inclui todas as emissões de Escopo 1 ou Escopo 2
² Um inventário completo deve incluir todas as fontes de Escopo 1 e Escopo 2. Escopo 3 é de
relato opcional. 06

Bronze
Organização faz a publicação de um inventário de GEE
parcial¹

Prata
Organização faz a publicação de um inventário de GEE
completo²

Ouro
Organização faz a publicação de um inventário de GEE
completo + verificação do inventário por Organismo de
Verificação (OV) acreditado pelo Inmetro



07

2.3 Membros
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3. CICLO 2023 
Adesão e Renovação



Abertura a novos mercados
Participação em programas regionais
e globais
Acesso a linhas de créditos especiais
Resposta aos investidores
Desenvolvimento da pegada de
carbono de produtos e serviços
informações ao cliente

Inventário como
ferramenta de gestão

3.1. Por que fazer inventários de GEE?

Monitoramento das emissões ao
longo do tempo (dados históricos)
Estabelecimento de metas e
indicadores
Implementação de processo de
melhoria interna:

redução de emissões
economia de recursos
aumento da eficiência

Reconhecimento por parte dos
stakeholders (investidores, clientes,
parceiros)
Reputação e credibilidade da
organização em seu meio
Uso dos dados do inventário em
outras iniciativas, como:

CarbonDisclosure Project CDP
Global Reporting Initiative GRI
Índice Carbono Eficiente ICO2
Índice de Sustentabilidade
Empresarial ISE
Dow Jones Sustainability Index
DJSI

Competitividade Transparência
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Inserção em um ambiente institucional com ampla
variedade de organizações e setores para o
diagnóstico das emissões de sua operação;

Visibilidade para práticas sustentáveis da sua
organização: por meio do Registro Público de
Emissões é possível compartilhar estratégias e
projetos de redução de emissões;

Suporte técnico para preparação dos inventários e
revisão das informações relatadas.

3.2 Por que aderir
ao Ciclo 2023?
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Ciclo com
treinamento

Publicação do
inventário no RPE

+ 
Treinamento 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. 

Ciclo sem
treinamento

Publicação do
inventário no RPE

Esta opção é recomendada para empresas que possuem
experiência na elaboração de inventários de GEE.

3.3 Opções de adesão e renovação

        Por que o treinamento é importante?

O treinamento no método GHG Protocol oferece conhecimento sobre conceitos, diretrizes de contabilização e exercícios práticos
na ferramenta de cálculo. A capacitação fomenta a produção de inventários seguindo os princípios de relevância, integralidade,
consistência, transparência e exatidão.
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Ciclo com
Treinamento

Ciclo sem
Treinamento

Atividades

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

  Participação nas atividades temáticas

  Plantão de dúvidas (duração: 4h)

  Suporte técnico remoto por telefone ou e-mail (duração: 4h usadas conforme necessidade)

  Revisão do relato do inventário pela equipe técnica do Programa (desk review)¹

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

  Divulgação do inventário no Registro Público de Emissões e do logo da empresa no site do PBGHG

  Participação no Evento Anual, reconhecimento como Membro do Programa e uso dos selos e marcas do Programa

3.4 Opções de adesão: Atividades
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¹Inventários verificados por Organismo de Verificação (OV) acreditado pelo Inmetro não passarão pelo processo de desk review. 



 

ONGS, MICRO E
PEQUENO PORTE

(Faturamento Anual R$16
milhões)

MÉDIO PORTE 
E GOVERNO

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

GRANDE PORTE
(Faturamento Anual ≥ R$90 mi)

Adesão - Com treinamento R$ 7.100 R$ 17.100 R$ 30.700

Adesão - Sem treinamento R$ 2.800 R$ 7.100 R$ 11.100

Renovação - Com treinamento R$ 6.500 R$ 15.700 R$ 28.100

Renovação - Sem treinamento R$ 2.500 R$ 6.000 R$ 9.700

Publicação de inventário adicional
(de anos anteriores)

R$ 2.500

Participante adicional no treinamento R$ 3.400

3.5 Opções de adesão: Investimento
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1º Turma 

12, 13 e 14 
de dezembro de 2022

Vagas limitadas 
(consultar disponibilidade)

Local: via Zoom
Carga horária: 16h

3.6 Treinamentos
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São duas opções de turmas: a primeira será realizada on-line, a segunda será definida posteriormente. 

2º Turma 

O conteúdo não difere entre as turmas

13, 14 e 15 
de fevereiro de 2023

Vagas limitadas 
(consultar disponibilidade)

Local: à definir
Carga horária: 16h



Serão realizados dois webinars
exclusivos para organizações
inventariantes (OI). 

3.7 Outras Atividades

Os temas serão definidos ao longo do Ciclo e
com participação dos representantes das OI.
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Valor Econômico

valor.globo.com/empresas/noticia/2022/10/24/presso-ambiental-faz-dobrar-nmero-de-empresas-que-relatam-

emisses-de-carbono.ghtml

Diário do comércio

diariodocomercio.com.br/negocios/numero-de-empresas-que-relatam-emissoes-de-carbono-dobrou-com-pressao-

ambiental/

MSN

www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/press%C3%A3o-ambiental-faz-dobrar-n%C3%BAmero-de-

empresas-que-relatam-emiss%C3%B5es-de-carbono/ar-AA13krFz

Yahoo

br.financas.yahoo.com/noticias/press%C3%A3o-ambiental-faz-dobrar-n%C3%BAmero-184100030.html

Matéria foi destaque em newsletter da XP

conteudos.xpi.com.br/esg/no-brasil-cresce-o-numero-de-empresas-que-relatam-emissoes-de-carbono/

Parece que os setores empresarial e financeiro se engajaram com a agenda,
já que eles fazem isso sem ter uma lei que os obriguem. Não é uma
nebulosidade, uma crise, uma pandemia ou um governo de curto prazo que vai
fazer as empresas mudarem de rota.

www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/10/pressao-ambiental-faz-
dobrar-numero-de-empresas-que-relatam-emissoes-de-carbono.shtml

3.8 Clipping

Folha de S.Paulo

Matéria também replicada:

Guarany Osório, coordenador do Programa de Política e Economia Ambiental do FGVces
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Data Veículo Link

07/10/2022
Agência Estadual de Notícias

do Paraná
https://www.aen.pr.gov.br/Audio/Sanepar-recebe-pela-sexta-vez-Selo-Ouro-para-seu-inventario-de-gases-de-efeito-estufa

07/10/2022 Folha de Cianorte https://folhadecianorte.com/sanepar-recebe-pela-sexta-vez-selo-ouro-para-seu-inventario-de-gases-de-efeito-estufa/

07/10/2022 Paraná Oeste https://paranaoeste.com.br/noticia/22681/sanepar-recebe-pela-sexta-vez-selo-ouro-para-seu-inventario-de-gases-de-efeito-estufa

10/10/2022 Extra Guarapuava https://www.extraguarapuava.com.br/geral/sanepar-recebe-pela-sexta-vez-selo-ouro-para-seu-inventario-de-gases-de-efeito-estufa/

10/10/2022 Jornal de Beltrão https://jornaldebeltrao.com.br/livre/sanepar-recebe-pela-sexta-vez-selo-ouro-para-seu-inventario-de-gases-de-efeito-estufa/

11/10/2022 Obidos http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5426-pela-quarta-vez-mrn-conquista-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol

www.youtube.com/watch?v=Gk2uVNKB7KM&t=9800s

CNN

www.info4.com.br/base8/2022-10-26/AutoRaNot/U1878983.MP3

Mais da metade das organizações já assumem algum tipo de compromisso para
serem menos poluentes

Rádio Transamérica FM - SP CNN MANHÃ

Empresas apontam desafio econômico para cortar emissões

Outras inserções na mídia
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Data Veículo Link

11/10/2022 Correio do Povo
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/economia/banrisul-inicia-processo-de-transi%C3%A7%C3%A3o-
energ%C3%A9tica-com-primeiras-100-ag%C3%AAncias-1.905081

11/10/2022 Impacto https://oimpacto.com.br/2022/10/11/pela-quarta-vez-mrn-conquista-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol/

11/10/2022 Revista OE
https://revistaoe.com.br/cemig-lanca-certificado-de-energia-renovavel-digital-e-gratuito-para-empresas-comprovarem-energia-
limpa/

12/10/2022 Tecnologística https://tecnologistica.com.br/categoria/reconhecimento/wilson-sons-conquista-o-esg-reporting-awards-2022.html

13/10/2022 Rede Pará https://redepara.com.br/Noticia/228434/pela-quarta-vez-mrn-conquista-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol

13/10/2022 Brasil Mineral https://www.brasilmineral.com.br/noticias/mrn-recebe-certificacao-do-ghg-protocol-pela-4a-vez

14/10/2022 ADVFN http://br.advfn.com/jornal/2022/10/mrv-acaba-de-ser-certificada-com-o-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol

14/10/2022 Notícias Agrícolas
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/sucroenergetico/330295-cerradinho-bio-e-neomille-conquistam-selo-ouro-em-
inventario-de-gases-de-efeito-estufa-do-ghg-protocol.html#.Y1wsw3bMJD8

14/10/2022 Revista Mineração Sustentabilidade https://revistamineracao.com.br/2022/10/14/programa-ghg-protocol-mrn-conquista-selo-ouro-pela-quarta-vez/

14/10/2022 Tribuna do Sertão
https://www.tribunadosertao.com.br/2022/10/igua-recebe-selo-de-ouro-em-seu-inventario-de-emissoes-de-gases-de-efeito-
estufa/

15/10/2022 Rádio Guaíba https://guaiba.com.br/2022/10/25/banrisul-ganha-selo-ouvo-com-seu-inventario-de-gases-de-efeito-estufa/

16/10/2022 Portos e Navios
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/a-saam-towage-brasil-recebe-certificacao-por-quantificar-sua-
pegada-de-carbono

17/10/2022 RPA News
https://revistarpanews.com.br/cerradinhobio-e-neomille-conquistam-selo-ouro-em-inventario-de-gases-de-efeito-estufa-do-ghg-
protocol/

18/10/2022 Rádio Uirapuru https://rduirapuru.com.br/bsbios-conquista-certificacao-em-categoria-selo-ouro/

18/10/2022 Terrotório Press https://territoriopress.com.br/noticia/2371/samarco-recebe-o-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol

18/10/2022 Rádio Uirapuru https://rduirapuru.com.br/bsbios-conquista-certificacao-em-categoria-selo-ouro/

19/10/2022
Agência Estadual de Notícias do

Paraná
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Pelo-terceiro-ano-Copel-conquista-o-Selo-Ouro-do-Programa-Brasileiro-GHG-Protocol

19/10/2022 Portal DBO https://www.portaldbo.com.br/minerva-foods-conquista-selo-ouro-em-seu-inventario-corporativo-de-emissoes-de-gee/

19/10/2022 Portal Hospitais Brasil https://portalhospitaisbrasil.com.br/hospital-moinhos-de-vento-conquista-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol/

19/10/2022 Informe Capixaba https://informecapixaba.com.br/samarco-recebe-o-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol/
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Data Veículo Link

19/10/2022 Página Um News https://p1news.com.br/dia-a-dia/pelo-terceiro-ano-copel-conquista-o-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol/

19/10/2022 Empresariall https://www.jornalempresariall.com.br/noticias/samarco/samarco-recebe-o-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol

19/10/2022 Rádio Tapejara https://www.radiotapejara.com.br/noticia/77213/bsbios-conquista-certificacao-na-categoria-selo-ouro

19/10/2022 AB Notícia
https://abnoticianews.com.br/noticia/106296/pelo-terceiro-ano-consecutivo-isa-cteep-recebe-selo-ouro-do-programa-brasileiro-
ghg-protocol

20/10/2022 Meio Ambiente Rio
https://meioambienterio.com/wilson-sons-conquista-pelo-2o-ano-consecutivo-selo-ouro-no-programa-ghg-protocol-por-inventario-
da-agenda-climatica/

20/10/2022 Ambiental Mercantil
https://noticias.ambientalmercantil.com/20/10/2022/pif-paf-alimentos-conquista-selo-ouro-do-programa-ghg-protocol-que-
gerencia-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa/

20/10/2022 Espírito Santo Notícias https://www.espiritosantonoticias.com.br/samarco-recebe-o-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol-2/

21/10/2022 Diário do Comércio https://diariodocomercio.com.br/opiniao/transportando-sustentabilidade/

21/10/2022 Logweb https://www.logweb.com.br/log-commercial-properties-conquista-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol/

21/10/2022 Revista Meio Ambiente Industrial http://rmai.com.br/2022/10/21/inventario-de-emissoes-de-gee-do-porto-itapoa-conquista-selo-ouro-ghg-protocol/

24/10/2022 Compre Rural https://www.comprerural.com/qual-a-importancia-dos-inventarios-de-emissoes-para-propriedades-rurais/

24/10/2022 Acessa
https://www.acessa.com/economia/2022/10/104164-pressao-ambiental-faz-dobrar-numero-de-empresas-que-relatam-emissoes-
de-carbono.html

24/10/2022 Noticenter https://www.noticenter.com.br/n.php?ID=31955&T=porto-itapoa-conquista-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol

24/10/2022 Nossa Ilha http://jornalnossailha.com.br/index.php/k2/item/2023-porto-itapoa-conquista-selo-ouro-ghg-protocol

24/10/2022 Jornal do Oeste https://www.jornaldooeste.com.br/geral/brf-e-selo-ouro-em-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pelo-13o-ano-consecutivo/

25/10/2022 Meio Ambiente Rio
 https://meioambienterio.com/banrisul-e-classificado-como-carbono-neutro-e-recebe-selo-ouro-no-programa-brasileiro-ghg-
protocol/

25/10/2022 Valor Econômico https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/10/25/banrisul-recebe-selo-ouro-em-protocolo-sobre-gases-de-efeito-estufa.ghtml

25/10/2022 AviSite https://www.avisite.com.br/brf-e-selo-ouro-em-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pelo-13o-ano-consecutivo/

26/10/2022 Diário de Petrópolis
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/rock-the-mountain-aposta-cada-vez-mais-em-alternativas-para-ser-o-festival-mais-
sustentavel-do-pais-221970
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Data Veículo Link

26/10/2022 Acontece no RS
https://www.acontecenors.com.br/noticia/82121/porto-do-itaqui-publica-inventarios-de-gases-de-efeito-estufa-em-plataforma-da-
fgv

26/10/2022 Contec https://contec.org.br/banrisul-recebe-selo-ouro-em-protocolo-sobre-gases-de-efeito-estufa/

26/10/2022 Rádio Rural https://radiorural.com.br/noticias/49089-brf-e-selo-ouro-em-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pelo-13o-ano-seguido

26/10/2022 Sis Saúde http://www.sissaude.com.br/sis/inicial.php?case=2&idnot=36689

26/10/2022 Portal Pelo Mundo
https://www.pelomundodf.com.br/noticia/101989/porto-do-itaqui-publica-inventarios-de-gases-de-efeito-estufa-em-plataforma-
da-fgv

26/10/2022 Modais em Foco https://www.modaisemfoco.com.br/noticias/porto-itapoa-conquista-selo-ouro-ghg-protocol

26/10/2022 Envolverde https://envolverde.com.br/globo-recebe-selo-ouro-em-programa-que-mensura-emissoes/

27/10/2022 Infor Channel
https://inforchannel.com.br/2022/10/27/ascenty-categoria-prata-do-programa-brasileiro-ghg-protocol-por-neutralizacao-de-
efeito-estufa/

27/10/2022 DCD
https://www.datacenterdynamics.com/br/not%C3%ADcias/ascenty-integra-categoria-prata-do-programa-brasileiro-ghg-protocol-
por-neutraliza%C3%A7%C3%A3o-completa-de-emiss%C3%B5es-de-gases-de-efeito-estufa/

27/10/2022 Segs
https://www.segs.com.br/demais/361902-melissa-formula-plastico-de-menor-impacto-com-reducao-de-30-nas-emissoes-de-
carbono-na-atmosfera

28/10/2022 Canal Energia https://www.canalenergia.com.br/noticias/53228331/ctg-brasil-recebe-selo-ouro-do-programa-brasileiro-ghg-protocol
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Pesquisadores do programa
apresentam resultados gerais do
ciclo e percepções dos seus
representantes;
Oportunidade de diálogo entre as
organizações e compartilhamento
de experiências;

O evento marca o fim do Ciclo e a
divulgação dos inventários. 

Previsão de realização: 
Agosto de 2023 25

3.9 Evento Anual



 
2022 2023

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Adesão ao Programa (Com treinamento)                      

Adesão ao Programa (Sem treinamento)                      

Treinamento para realização de inventários organizacionais de GEE no
método GHG Protocol

   
12, 13 e

14
 

13, 14 e
15

           

Suporte técnico remoto (e-mail, telefone, skype)                      

Webinar 1                      

Webinar 2                      

Preenchimento no RPE + DATA LIMITE                      

Revisão do inventário (desk review)                       

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 PBGHG

                    À definir

3.10 Calendário do CICLO 2023

26

Data limite para preenchimento do RPE: 31 de maio 
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.
A disponibilização de todos inventários na área pública do RPE acontecerá a partir do Evento Anual do Programa Brasileiro GHG Protocol.



Fale com os pesquisadores do PBGHG!

ghg@fgv.br
Carolina Bastos
carolina.bastos@fgv.br

Juliana Picoli
juliana.picoli@fgv.br

Lucas Cesilla
lucas.cesilla@fgv.br

Guilherme Lefèvre (gestor)
guilherme.lefevre@fgv.br
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