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Destaques:

O Greenhouse Gas (GHG) Protocol

publicou novas normas que

permitem às empresas medir e gerir

as suas emissões de carbono.

As normas representam as práticas

emergentes de cálculo das emissões

de carbono relativas a toda a cadeia

de valor da empresa.

As emissões definidas nas normas

podem representar algumas das

maiores fontes de emissões e custos

na cadeia de valor para muitas

empresas.

Um primeiro passo de carácter

prático passa por determinar de que

forma se podem utilizar as normas

para influenciar as reduções de Gases

com Efeito de Estufa (GEE), reduzir

os custos na cadeia de fornecedores

ou gerir a utilização de materiais e

produtos intensivos em termos de

emissões de GEE.

O que é que as empresas precisam de saber:

 Encontram-se disponíveis duas novas normas de contabilização de GEE

desenvolvidas pelo World Resources Institute (WRI) e do World Business

Council for Sustainable Development (WBCSD), no âmbito do GHG

Protocol Initiative: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and

Reporting Standard e Product Life Cycle Accounting and Reporting

Standard.

 Estas normas, adoptam uma abordagem de cadeia de valor para o

inventário das emissões de GEE e permitem às empresas fazer o reporte

das emissões de Âmbito 3 numa base mais clara e consistente através do

The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting

Standard.1

 As novas normas foram desenvolvidas com a participação de vários

stakeholders de forma a harmonizar as metodologias de reporte a nível

global. Um grupo intersectorial de empresas, agências governamentais e

organizações da sociedade civil forneceram inputs e comentários.

 Enquanto a norma relativa ao Âmbito 3 apoia as empresas a identificarem

as oportunidades de redução de GEE, envolver os fornecedores e

acompanhar o desempenho a nível corporativo, a norma do produto apoia

as empresas a alcançarem os mesmos objectivos, ao nível do produto.

 A norma Corporate Value Chain (Scope 3) vai resultar numa expansão

significativa no que as empresas irão medir, gerir e reportar, para além

das suas próprias operações. Isto significa analisar oportunidades de

redução de carbono em toda a cadeia de valor, a montante e a jusante.

 As emissões da cadeia de valor do Âmbito 3 podem representar as maiores

fontes de emissões para muitas empresas (excluindo a geração de energia

e outros sectores específicos). Representam oportunidades significativas

de influenciar as emissões de GEE, reduzir custos e alcançar uma

variedade de objectivos de negócio relacionados com os GEE.

 A PwC espera que os vários programas e iniciativas na área do carbono

promovam e encorajem a adopção da nova norma do Âmbito 3, entre eles

os esquemas nacionais e regionais de redução de carbono, as organizações

não-governamentais (ONGs) e as iniciativas da cadeia de fornecedores.

1
O GHG Protocol define o Âmbito 1 como emissões das operações que pertencem ou são controladas pela

empresa que reporta a informação; o Âmbito 2 como as emissões associadas à produção da electricidade,
vapor, aquecimento ou refrigeração, adquirida e consumida pela empresa que reporta; e o Âmbito 3 como
emissões indirectas (não incluídas no Âmbito 2) que ocorrem na cadeia de valor da empresa que reporta,
incluindo as emissões a montante e a jusante.

Inventário de carbono na cadeia de valor

Novas normas representam um salto em frente

http://www.ghgprotocol.org/corporate-value-chain-standard
http://www.ghgprotocol.org/corporate-value-chain-standard
http://www.ghgprotocol.org/product-life-cycle-standard
http://www.ghgprotocol.org/product-life-cycle-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard


O que é a norma da Cadeia de Valor?
Expandindo a contabilização e reporte do Âmbito 3
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Sobre a Norma

A Norma Corporate Value Chain
(Scope 3) representa uma maior
compreensão sobre o que incluir
aquando do reporte de emissões
indirectas e como medi-las e reportá-
las. Em muitos casos, as empresas que
reportam as emissões de carbono,
fazem-no voluntariamente, com a
expectativa do reporte se tornar
obrigatório.

A Norma fornece às empresas
requisitos e orientações para a
preparação e divulgação pública do
inventário das emissões de GEE, que
incluem emissões indirectas
resultantes das actividades da cadeia de
valor. Similarmente, fornece um
quadro geral para apoiar a
quantificação de emissões de GEE e o
reporte, para as empresas de todos os
sectores.

Tal como acontece com os princípios
geralmente aceites da contabilidade
financeira e do reporte, os princípios de
contabilização de GEE destinam-se a
apoiar o inventário e o reporte de GEE.
As orientações da norma vão, assim,
ajudar as empresas a efectuarem
disclosures que representem uma
contabilização fiel, verdadeira e justa
das emissões de GEE.

Determinar quais as emissões de
Âmbito 3 que devem ser incluídas no
inventário de uma empresa (ou seja, a
definição dos limites) é uma decisão
crítica no processo de inventário. O
GHG Protocol oferece às empresas
flexibilidade na definição dos limites
operacionais a considerar, ou seja, na
escolha das actividades de Âmbito 3 a
incluir no inventário de GEE.

A norma relativa ao Âmbito 3 foi
desenhada para criar abrangência e
consistência adicionais no reporte de
emissões do Âmbito 3, através da
definição de requisitos de limites e
fronteiras a considerar.

Estes requisitos incluem:

 As empresas devem responder por
todas as emissões de Âmbito 3 e
divulgar e justificar exclusões.

 As empresas devem contabilizar
as emissões de cada categoria do
Âmbito 3, de acordo com os limites
mínimos definidos.

 As empresas devem contabilizar as
emissões de Âmbito 3 de CO2, CH4,
N2O, HFCs, PFCs, and SF6, sempre
que aplicável.2

Considerações práticas:

O maior conhecimento e reporte das
emissões de Âmbito 3 pode representar
oportunidades significativas para
influenciar e reduzir as emissões.

Porém, o novo reporte pode ser
complexo e trazer novos desafios. A
contabilização das emissões a
montante depende e confia em dados
de fornecedores (na maior parte dos
casos não verificados), enquanto que a
determinação das emissões a jusante,
associadas à utilização do produto,
pode exigir técnicas de modelação e
estimativa, considerando diversos
pressupostos.

Pode ainda verificar-se a necessidade
de as organizações ajustarem os seus
targets e estratégias de redução. A
gestão das emissões de Âmbito 3 pode
significar trade-offs estratégicos e pode
aumentar o reporte de emissões de
outras categorias. Por exemplo, um
fabricante de alumínio utilizando mais
produtos reciclados comprados, para
reduzir a sua pegada de ciclo de vida
global, pode reduzir as emissões de
Âmbito 3, mas isso pode levar ao
aumento das emissões da “própria
empresa”, caso a utilização do material
reciclado implique processos de fabrico
local adicionais.

2
CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, e SF6 são os seis gases

prioritários de Quioto e estão definidos na nova Norma
relativa ao Âmbito 3.

O Âmbito 3 inclui as categorias:

Montante

ou jusante
Categorias de Âmbito 3

Montante

1. Bens e serviços comprados

2. Bens de capital

3. Actividades relacionadas

com o combustível e

energia (não incluídas nos

Âmbitos 1 e 2)

4. Transporte e distribuição

5. Resíduos gerados

6. Viagens de negócios

7. Mobilidade (deslocações de

colaboradores)

8. Activos alugados

Jusante

9. Transporte e distribuição

10. Transformação de produtos

vendidos

11. Uso de produtos vendidos

12. Tratamento e fim de vida

dos produtos vendidos

13. Activos alugados

14. Franchises

15. Investimentos

Fonte: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting
and Reporting Standard.

Tendências Actuais:
 O Investor Survey do Carbon

Disclosure Project (CDP) exige e
atribui créditos pelo reporte das
emissões de Âmbito 3.

 A norma ISO 14064-1:2006
Specification with guidance at the
organization level for quantification
and reporting of greenhouse gas
emissions and removals prevê a
inclusão de emissões de Âmbito 3 nos
inventários de emissões de GEE

 A US Executive Order 13514 exige
que as agências federais norte-
americanas determinem os targets
de redução das emissões de Âmbito 3

 A cadeia Walmart está a tentar
eliminar 20 milhões de toneladas
métricas de emissões de GEE da sua
cadeia de fornecimento global,
colaborando com fornecedores e
especialistas em ambiente

https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx


O que é a norma do Ciclo de Vida do Produto?
Reporte relevante e completo das emissões do ciclo de vida
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Sobre a Norma

A norma Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard
fornece orientação sobre como
quantificar as emissões de GEE
relativas a um produto específico em
todo o seu ciclo de vida, desde a
extracção de matérias-primas e fabrico
do produto até à sua distribuição,
utilização e fim de vida (ou seja, do
“berço à cova”).

Esta abordagem de ciclo de vida ajuda
as empresas a escolher alternativas
energéticas mais eficientes ou
ambientalmente vantajosas para os
seus produtos.

A norma do produto está de acordo
com os requisitos da ISO 14040:2006
e fornece uma orientação aprofundada
para a contabilização das emissões de
GEE ao longo do ciclo de vida de
produtos.

A norma exige que as empresas
definam uma unidade de análise (o
produto) e relatem todas as actividades
e emissões atribuídas ao produto,
incluindo a identificação das fontes
usadas e a descrição da qualidade dos
dados. Também é requerido às
empresas que estas descrevam o nível
de incerteza da sua contabilização.
Finalmente, a norma do produto
requer assurance nas asserções feitas
em conformidade com a norma.

Considerações práticas:

A avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
pode ser muito intensiva em recursos e
ter incertezas inerentes. Dois estudos
do ACV sobre o mesmo assunto podem
ter resultados diferentes devido às suas
suposições subjacentes, à qualidade
dos dados, aos processos e aos métodos
de avaliação utilizados. Deste modo, é

fundamental que as empresas
estabeleçam objectivos claros para a
ACV do produto; esta clareza vai ajudar
na selecção da metodologia e dos dados
para o desenvolvimento do inventário.

A norma do produto fornece uma
orientação detalhada e requerimentos
para cada fase do inventário do ciclo de
vida do produto — desde a definição do
âmbito e dos limites, recolha de dados,
métodos de alocação, qualidade dos
dados e considerações de incerteza, até
reporte dos resultados.

A avaliação do ciclo de vida das
emissões de GEE pode levar a:

 Melhoria do desempenho,
permitindo que a empresa prioritize
as iniciativas e projectos de melhoria
a implementar em função de dados
concretos sobre a contribuição e o
impacto ao nível das emissões de
GEE

 Concepção de produtos com
menor pegada de carbono,
através da utilização da ferramenta
de ACV na concepção de produtos
tendo em consideração a redução
global das emissões de GEE ao longo
do ciclo de vida (ex. selecção de
materiais e produtos menos
intensivos em termos de emissões
carbono)

 Diferenciação de produtos,
fornecendo os dados que suportam as
reivindicações verdes e rótulos
ecológicos ou permitindo que a
empresa tenha um melhor
posicionamento e informe e eduque
os stakeholders sobre a intensidade
de carbono dos produtos e dos seus
vários componentes.

Tendências actuais:

 Os rótulos ambientais e de carbono
dos produtos são geralmente
baseados numa abordagem de ciclo
de vida. De carácter voluntário,
alguns destes rótulos são regulados
(por exemplo, o rótulo ecológico da
União Europeia), mas muitos não o
são. Assim, é fundamental fornecer
aos consumidores informações
claras e confiáveis sobre os
atributos verdes dos produtos, para
que sirvam de base às decisões de
compra. A nova norma do produto
tem uma importante contribuição
nesta área, fornecendo directrizes
consistentes para o cálculo da
pegada de carbono do produto

 A BSI - British Standards
Institution (Reino Unido) publicou,
em Setembro de 2011, a norma PAS
2050 Specifi cation for the
assessment of thelife cycle
greenhouse gas emissions of goods
and services

 Lançado pelo Walmart em 2009,
The Walmart Sustainability Index
pretende criar um sistema de
rating universal para pontuar os
produtos tendo em linha de conta o
quão ambiental e socialmente
sustentáveis estes são, tendo em
consideração todo o ciclo de vida.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=37456
http://walmartstores.com/sustainability/9292.aspx


Questões e Respostas

Q: Quais sectores serão mais afectados
pela norma relativa ao Âmbito 3?

R: A maioria dos sectores tem algumas
emissões de Âmbito 3, uma vez que ao
adquirir produtos e serviços a
fornecedores podem existir emissões a
jusante do produto. Todavia, são os
sectores onde os clientes solicitam o
reporte das emissões de Âmbito 3 os
que mais provavelmente divulgam esta
informação. Estes incluem produtos
industriais, retalho e consumo,
entretenimento, media e empresas de
comunicação. Outros sectores que
contam com cadeias de fornecimento
alargadas, como o aeroespacial, o da
defesa, o automóvel, o de tecnologia da
informação, ou outros onde os
produtos podem gerar emissões
significativas durante a fase de
utilização, também são propensos a
relatar as emissões de Âmbito 3.

Q: De acordo com a norma relativa ao
Âmbito 3 pode uma empresa apenas
reportar as emissões de Âmbito 3 e
nada mais?

R: Não. A conformidade com a norma
de Âmbito 3 exige que uma empresa
reporte publicamente as emissões de
Âmbito 1 e 2, conforme especificado no
GHG Protocol Corporate Standard. As
empresas que optam por reportar, em
conformidade com o GHG Protocol
Corporate Standard (e não com a
norma de Âmbito 3), podem,
opcionalmente, relatar quaisquer
emissões de Âmbito 3.

Q: Posso omitir certas categorias de
emissões no meu Relatório?

R: De acordo com a norma, as
empresas devem contabilizar todas as
emissões de Âmbito 3 e divulgar e

justificar exclusões. As empresas que
relatam em conformidade com a norma
de Âmbito 3 são obrigadas a olhar para
todas as 15 categorias e determinar
quais destas são aplicáveis.

Por exemplo, se uma empresa não tiver
operações de franchising a jusante, a
empresa precisa de declarar que está a
excluir esta categoria por não possuir
este tipo de operações.

Uma vez que algumas empresas podem
ainda não ter desenvolvido sistemas e
procedimentos para seguir e reportar
certas categorias de Âmbito 3, é
aceitável efectuar uma estimativa das
emissões até que os sistemas estejam
aptos para o seu cálculo.

Q: Existem emissões do Âmbito 3 a
jusante que derivem do uso de
produtos vendidos e que devam ser
reportadas?

R: Sim. A norma relativa ao Âmbito 3
articula várias categorias de emissões
directas e indirectas do uso de produtos
vendidos que devem ser relatadas.
Estes incluem os produtos que directa
ou indirectamente consomem energia
(combustíveis ou electricidade) durante
a utilização, tais como automóveis,
aviões, edifícios e electrónica.

Q: Como é que a norma relativa ao
produto difere de outros sistemas de
avaliação de ciclo de vida?

R: A norma relativa ao produto é
consistente com outras normas ACV,
incluindo a ISO 14040:2006, bem
como a Publicly Available
Specification (PAS) 2050 do Reino
Unido. A norma do produto fornece
uma orientação mais aprofundada
sobre a metodologia ACV e também
sobre como é que se aplica no caso
específico das emissões de GEE.

Q: Será que o CDP questiona as
categorias das emissões através destes
novos padrões?

R: O CDP Investor Survey de 2011
inclui questões sobre as emissões de
Âmbito 3 e a metodologia de pontuação
concede pontos às empresas que fazem
o reporte das emissões de Âmbito 3.

Agora que a norma de Âmbito 3 é
pública, é possível e expectável que o
CDP possa aumentar as exigências
relativamente a este tema, aumentando
os pontos atribuídos a empresas que
fazem o reporte com base na norma de
Âmbito 3.
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