
Seu poder de compra pode impulsionar a 

transformação para uma economia sustentável

O Programa Supply Chain ajuda 

organizações no engajamento de sua 

cadeia de valor a fim de identificar 

riscos, diminuir custos, reduzir 

emissões de gases do efeito estufa, 

reduzir o desmatamento, entre outros. 

O CDP pode ajudar na construção de 

uma cadeia de suprimentos mais 

resiliente e estar mais preparado para 

mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas. 

Descubra riscos ocultos em 
sua cadeia de valor

Fornecedores que desconhecem o 
impacto adverso de suas operações 
podem expor sua organização aos 
riscos, incluindo reputação, regulação, 
interrupção da cadeia de suprimentos, 
além dos diversos outros riscos para 
os negócios. 

Emissões da cadeia de valor 
são significativas

Em muitos casos, mais da metade das 
emissões de uma organização estão 
alocadas na cadeia de valor. Em média, 
as emissões de fornecedores superam 
as emissões operacionais diretas em 
11,4 vezes. Portanto ao trabalhar em 
conjunto com a cadeia de valor, o 
potencial de redução de emissões das 
organizações é substancial.

Eficiência hídrica reduzindo 
emissões

Projetos de eficiência hídrica também 
podem reduzir emissões. Os dados 
licenciados pelo CDP mostram que 
24% das atividades de redução de 
emissões dependem do uso de água 
de alta qualidade. Mais da metade das 
empresas relataram reduções de 
gases de efeito estufa como resultado 
direto de programas de gestão de 
água.

Investidores estão buscando 
ação

Stakeholders exigem cada vez mais 
eficiência, transparência e gestão de 
riscos na cadeia de valor. Mais de 680 
investidores institucionais, com ativos 
de US$ 130 trilhões, pediram às maiores 
empresas do mundo para divulgarem 
sobre riscos e oportunidades 
associadas às mudanças climáticas, 

segurança hídrica e desmatamento.

É fácil de implementar

A plataforma do CDP Supply Chain é 
padronizada e eficiente, simplificando 
o gerenciamento de fornecedores, 
assim como o desenvolvimento de 
relatórios. Os gerentes de contas 
dedicados apoiam com capacitações 
e facilitam o engajamento junto aos 
membros Supply Chain. 

Os fornecedores respondem um único
questionário que pode ser 
compartilhado com todas as partes 
interessadas.

Combater o desmatamento é 
crucial para os negócios

Hoje, o desmatamento é responsável 
por cerca de 15% das emissões globais, 
e a grande maioria está relacionada à 
produção de commodities de risco 
florestal. O CDP ajuda as empresas a 
reunirem informações de fornecedores 
em formato padronizado sobre essas 
commodities, os quais se tornam os 
alicerces para ajudar as organizações a 
gerenciarem e reduzirem o risco de 
desmatamento em escala.

Mais de 280 

organizações, em 

mais de 180 países

com US$ 6,4 

trilhões em poder de 

compra,  engajaram 

mais de 47.000 

fornecedores*

*Dados de 2022



O CDP é um parceiro! Nosso time de 

engajamento, representados pelos gerentes 

de conta dedicados, trabalhará com você 

para desenvolver estratégias para engajar 

fornecedores e fazer do seu programa um 

sucesso.

Você terá acesso ao maior banco de dados 

ambientais auto-declarados do mundo.

Uma solução econômica pra engajar seus
fornecedores e de fácil implementação.

Credibilidade e propósito como motor de 
uma organização sem fins lucrativos, a 
pioneira no setor de mudanças 
climáticas.

Seus stakeholders estão buscando liderança, e muitos de seus pares já estão colhendo os benefícios completos do 
Programa Supply Chain do CDP.  É por isso que é importante agir agora! 

Saiba mais em www.cdp.net/supplychain ou entre em contato com reportecdpla@cdp.net

RESULTADOS para a sua empresa!

Dados para a identificação e
mitigação de riscos da cadeia 
de valor

Análises personalizadas da 
performance ambiental dos 
fornecedores

Gerente de conta dedicado 
ao membro

BENEFÍCIOS para a sua cadeia de valor!

Direcionamento para as 
informações mais relevantes, 
do questionário, com 
questões setor - específicas Benchmark com pares do 

setor sobre a performance 
dos fornecedores 

Maior contribuição com o 
Acordo de Paris e com os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

Identificação de 

oportunidades para redução 

de custos
Fortalecimento do 

relacionamento entre cliente 

e fornecedor

Demonstre transparência 

aos clientes e stakeholders

Uma resposta única para 

todos os stakeholders

Suporte do CDP para 

dúvidas técnicas sobre a 

plataforma

Mapeamento e construção de 
uma cadeia de suprimentos 
mais resiliente e sustentável

Capacitações por meio de 

Webinar personalizados e 

guias do CDP

Por que escolher o CDP?

Valorização reputacional e melhora do 
relacionamento com stakeholders, 
membros do Programa Supply Chain, e 
líderes em sustentabilidade.

O CDP é uma organização formada por 
membros: você se torna parte do CDP e 
compartilha em sua missão.

Acesso a Webinars, ferramentas e 
publicações.

Redução de US$29

bilhões em custos associada a 

iniciativas para reduzir as emissões

Até 2030 é 

previsto um 

deficit de 40% no 

abastecimento

global de água

75% das 
empresas
identificaram
desmatamento
como um risco
para os
negócios

Dell Technologies

Nossa cadeia de suprimentos é muito ampla e 

complexa. O CDP é uma plataforma que centraliza 

reportes ambientais que podemos usar como 

ferramenta de gerenciamento para obter dados e 

avaliar nossa pegada global de carbono.

O que dizem os membros Supply 
Chain?

Você pode fazer a diferença!
Ao incorporar e demandar critérios de sustentabilidade 
nos processos de compras de sua cadeia de valor, as 
organizações podem usar seu poder de compra para 
influenciar os fornecedores a adotar práticas mais 
sustentáveis relacionadas às emissões de gases do efeito 
estufa, bem como ao desmatamento e ao uso da água.

Não perca tempo, comece hoje mesmo!


