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Publicado em agosto os inventários corporativos do  

Programa Brasileiro GHG Protocol 

O Programa Brasileiro GHG Protocol, que estimula empresas e governos a quantificar as 
emissões de gases de efeito estufa, divulgou o resultado dos inventários referentes ao ano de 
2013. 

A Biofílica Investimentos Ambientais realizou pelo primeiro ano seu inventário corporativo de 
emissões. “O inventário nos traz coerência, pois somos uma empresa que atua para a redução de 
impactos ambientais. Todas as nossas emissões foram já compensadas com créditos próprios”, 
explica Mariama Vendramini, diretora financeira e comercial. O inventário completo pode ser 
conferido aqui. 

Os resultados foram apresentados em agosto, em São Paulo num evento que reuniu mais de 350 
representantes de empresas, poder público, sociedade civil e imprensa. 

O Programa 

O GHG Protocol é uma ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões de 
gases de efeito estufa (GEE). A ferramenta foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, 
em 1998, e é hoje a metodologia mais usada para a realização de inventários de GEE. 

No Brasil, os documentos são emitidos desde 2008, e os resultados destes seis anos de trabalho 
mostram como a gestão corporativa de emissões de GEE vem evoluindo no país. O cálculo é 
realizado de acordo com gastos como transporte e energia elétrica, gestão de resíduos e muitos 
outros aspectos. O inventário possui três classificações: Ouro, Prata e Bronze, sendo Ouro 
quando há uma verificação por terceira parte do inventário. A partir de 2015, esta verificação só 
poderá ser realizada por algum organismo creditado pelo Inmetro, além de seguir o modelo de 
declaração de verificação do Programa. 

Desde a sua criação, o Programa Brasileiro GHG Protocol passou de 27 membros para 128, um 
crescimento de 457%. Cada vez mais, empresas e instituições públicas encaram o desafio de 
analisar suas emissões, vislumbrando não apenas a redução, mas também oportunidades de 
negócio. 

Para outras informações acesse o site: 

http://ghgprotocolbrasil.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=84 

https://registropublicodeemissoes.com.br/index.php/participante/1800
http://ghgprotocolbrasil.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=84

