Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos












•
•
•
•
•














ETAPA 1 | DEFINIÇÃO DE ESCOPO
I. Definição do cenário
Busca pela definição e entendimento sobre o contexto que ocorrerão as compras - quem são os compradores
possivelmente interessados, o que eles têm adquirido e/ou pretendem adquirir.

II. Definição de Produtos Emblemáticos
Produtos emblemáticos apresentam alta relevância quanto aos impactos socioambientais associados à sua cadeia,
bem como ao montante orçamentário, volume adquirido, viabilidade, além de potencial replicabilidade e
sensibilização

a. Estabelecimento de premissas
alinhadas aos objetivos da Iniciativa
para levantamento preliminar de
produtos emblemáticos.

b. Mapeamento da realidade de
compras junto aos atores-chave, como
as cidades-sede e Ministérios, para
colheita de informações sobre a
relevância dos produtos.

c. Criação de matriz e
seleção final dos produtos,
com base nas premissas da
Iniciativa e contatos

ETAPA 2 | EXECUÇÃO DA PEGADA DE CARBONO
III. Estabelecimento de Objetivos e Escopo da Pegada de Carbono

IV. Caracterização do Produto

VI. Coleta e Qualificação dos Dados

V. Definição de Fronteiras e Mapa de Processos

VII. Alocação de Dados

Análise de
Sensibilidade

VIII. Cálculo dos Resultados

IX. Relato dos Resultados

X. Recomendações

ETAPA 3 | INSERÇÃO DE ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS COMPRAS
XI. Ampliação da pesquisa e análise de produtos com melhor desempenho
ambiental
A pegada de carbono identifica as etapas do ciclo de vida do produto com
maior contribuição nas emissões de gases de efeito estufa. Com base nisso,
é sugerido um produto alternativo ao analisado e que, com base em outros
estudos, apresenta melhor desempenho ambiental climático. Nesse ponto,
considerações sobre outros impactos socioambientais também serão
levados em consideração. O produto alternativo deve reduzir as emissões
de gases de efeito estufa sem causar prejuízo em outras categorias de
impacto ambiental e até mesmo social.

a. Mapeamento de potenciais
fornecedores para atender à
demanda
do
produto
alternativo.
b. Pesquisa em referências de
compras
nacionais
e
internacionais para criação
de critérios de compra.










Cor

Etapa

Aquisição de materiais e
pré-processamento
(da extração de recursos
naturais até a entrada na planta
de produção)

Alguns processos considerados
•
•
•
•
•
•
•

Mineração e extração de materiais ou combustíveis fósseis
Fotossíntese de matérias biogênicas
Cultivo e colheita de árvores ou grãos
Aplicação de fertilizantes
Pré-processamento de materiais de entrada do produto estudado
Conversão de materiais reciclados
Transporte de produtos para as fábricas ou entre as localidades de
extração e pré-produção

Produção
(da entrada na planta de
produção até a saída, como
produto final)

Distribuição e armazenamento
(da saída dos portões da fábrica
até a aquisição pelo consumidor)
Uso
(da aquisição pelo consumidor ao
descarte para transporte até um
local de tratamento/ disposição
de resíduos)
Fim de vida
(do descarte ao retorno à
natureza – decomposição,
incineração, reciclagem)

•
•
•
•
•
•

Processos físicos ou químicos
Produção
Transporte de produtos semi-prontos entre os processos de produção
Montagem dos componentes
Preparação para distribuição e empacotamento
Tratamento de resíduos criados durante a produção

•
•
•
•
•

Centros de distribuição ou espaços de venda
Armazenamento
Aquecimento ou refrigeração
Transporte de entrega
Transporte entre locais de armazenamento

•
•
•
•
•

Transporte para o local de uso
Refrigeração no local de uso
Preparação para o uso
Uso
Reparo e manutenção ocorridos durante o tempo de uso

•
•
•
•
•

Coleta e transporte de produtos e embalagens descartadas
Tratamento de resíduos
Desmembramento dos componentes
Incineração e eliminação das cinzas
Aterros e sua manutenção

Vale definir também aqueles processos não atribuíveis, que não estão diretamente relacionados ao ciclo de vida do
produto e, portanto, não são considerados no estudo:
•
•
•
•
•

Bens de capital (fabricação de máquinas, caminhões, infraestrutura);
Funcionamento operacional (iluminação de instalações, ar condicionado);
Serviços administrativos e corporativos (pesquisa e desenvolvimento, funções administrativas, de vendas e de
marketing da empresa);
Transporte de funcionários
Transporte do usuário do produto até o ponto de venda

•
•
•
•
•

Estabelecimento de Objetivos e Escopo da Pegada de Carbono
Nesta etapa inicial, definem-se os objetivos e o escopo do estudo, bem como a intenção de aplicação e uso dos resultados. É
também, neste momento, que é (são) definida(s) a(s) categoria(s) de impacto ambiental e estabelecidos os parâmetros de
análise dentro de cada categoria - no caso de mudanças climáticas, por exemplo. Feito isso, deve-se identificar quais os gases
produzidos ou removidos ao longo do ciclo de vida que serão contabilizados dentro do escopo.

Caracterização do Produto
Nesse ponto, algumas suposições podem ser feitas,
baseadas em experiências e estudos levantados, para que o
produto e, principalmente, sua utilização e função fiquem
bem delineados; isso deverá ser feito com a identificação da
composição, padrões de utilização, formas de descarte e
função. A partir disso, é possível elaborar o fluxo de
referência, que é a quantidade de produto ao qual o estudo
relativizará seus resultados, e definir a unidade funcional,
que é a quantidade de material utilizado no
dimensionamento de cada processo, refletindo as
características técnicas do produto.

Coleta e Qualificação dos Dados
A partir das etapas do ciclo de vida do produto, parte-se para a
obtenção de dados que auxiliarão o cálculo da pegada de carbono.
Esta é uma das etapas mais trabalhosa, pois exige muita pesquisa
e remete à dificuldade do estudo diante da complexidade e baixa
quantidade de dados primários disponíveis. O resultado dessa
fase é a quantificação de entradas e saídas de matéria e energia
para aquele sistema. Nesse estudo, são utilizados dados
secundários, obtidos a partir de bancos de dados, médias do
mercado, processos conhecidos e outros estudos.

Relato dos Resultados
O objetivo nessa etapa é produzir um inventário de GEE em
conformidade com o método proposto, fornecendo subsídios para
buscar oportunidades de redução de emissões em todo o ciclo de vida
do produto. Aqui, é relatada a pegada de carbono (CO2 equivalente CO2eq) em sua totalidade e de forma relativa para cada etapa do ciclo
de vida.

Recomendações
Subsequente ao relato dos resultados é sugerido que seja elaborado um
plano de ação para redução de GEEs, com foco nos pontos críticos
mapeados, a partir da identificação de oportunidades de redução de
impactos inclusive diante de outras categorias.

Definição de Fronteiras e Mapa de Processos
Aqui se busca o entendimento de todo o
processo produtivo do objeto, desde a
obtenção de matérias-primas, passando por
transporte, produção, armazenamento e
opções de descarte, tanto do produto final,
como de tudo o que foi necessário para sua
produção e manutenção. Essas etapas serão
encadeadas com a ideia de formar um mapa de
processos que auxiliará a caracterização da
produção. Nesse momento, é fundamental
identificar e alocar os processos atribuíveis.

Alocação dos Dados
Este é o momento de alocar os impactos
ambientais entre os produtos resultantes de
um mesmo processo.

Cálculo dos Resultados
Com os dados e o mapa de processo, é iniciada a
modelagem computacional, com base no GWP (PAG).
O cálculo da pegada de carbono é feito com o
software Umberto NXT CO2, que considera todas as
emissões e remoções de GEE em CO2 equivalente.

Análise de Sensibilidade
Essa etapa ajuda a entender o quanto cada
premissa adotada influencia o resultado final. São
feitas alterações em algumas premissas iniciais e o
impacto dessas alterações no resultado final é
observado. A análise de sensibilidade não é
obrigatória.
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