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Conte com a KPMG para entender o contexto de 
sustentabilidade em que a sua organização se situa, 
seus riscos e oportunidades, e ajudar a planejar e 
trilhar esta jornada.

O debate sobre as mudanças climáticas e a 
responsabilidade das empresas em relação ao meio 
ambiente não sai de pauta. E, além da cobrança de 
incorporar a sustentabilidade aos seus negócios, as 
organizações ainda têm em suas agendas temas 
como a escassez de recursos naturais, e a busca por 
padrões de consumo e produção mais eficientes.  

Mesmo aquelas empresas que não acompanham 
esse debate de perto já entenderam que seus 
principais stakeholders enxergam esse tema como 
crucial e que um posicionamento positivo pode 
significar uma vantagem competitiva. 

A prática de Serviços em Sustentabilidade da KPMG 
conta com uma equipe multidisciplinar capacitada 
para tratar de forma assertiva os desafios que 
envolvem um mundo cada vez mais disruptivo e 
sustentável. 



Como podemos ajudar?
A construção de um negócio sustentável no longo 
prazo é uma jornada que deve ser bem planejada. O 
foco da prática de Serviços em Sustentabilidade é 
auxiliar as organizações, dos mais variados portes e 
setores, a entender o contexto de sustentabilidade 
em que se situam, seus riscos e oportunidades e 
ajudar a planejar e trilhar esta jornada.

A KPMG é parceira das organizações nessa 
trajetória. Nossos profissionais podem ajudá-los 

do início ao fim ou em pontos específicos ao longo 
deste caminho. Estamos ao lado dos nossos 
clientes para gerar credibilidade, valor, oportunidades 
e resultados tangíveis às organizações e seus 
stakeholders.

Para isso, contamos com profissionais 
especializados, orientados para resultados e 
apoiados por uma rede global. 

Conhecimento local, experiência global

A rede global da KPMG é capaz de proporcionar 
conhecimento extenso sobre os contextos político, 
econômico, ambiental e social, onde quer que 
sua organização opere. Aliamos essa experiência 
internacional ao conhecimento local para ajudá-lo a 
superar os desafios. 

Orientação para resultados

Pensamos grande e desafiamos as convenções, mas 
sempre respeitando a viabilidade de implantação e 
a necessidade de encontrar metodologias práticas 
que conduzirão as organizações ao sucesso e ao 
crescimento dos negócios.

Abordagem integrada

Trabalhamos lado a lado com outros especialistas 
da KPMG, de áreas como Audit, Management 
Consulting, IT, Supply Chain e Infrastructure. Não 
fazemos recomendações genéricas – oferecemos 
metodologias personalizadas para a complexidade do 
cenário de negócios atual, tendo em vista os riscos 
emergentes e as novas oportunidades comerciais.

Insights e inovação

A KPMG ajuda seus clientes a 
desenvolver estratégias com base 
em um entendimento mais profundo 
dos problemas atuais. A equipe de 
profissionais conta com o apoio 
do Centro de Excelência da KPMG 
na Holanda, dedicado a estudar os 
grandes causadores das mudanças 
globais e a criar metodologias 
que refletem o estado da arte em 
estratégias e técnicas de gestão.

Além disso, a KPMG no Brasil é acreditada pela 
Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro - 
Cgcre como Organismo Verificador de Inventários 
de Gases de Efeito Estufa e habilitada para a 
verificação de inventários de GEE pelo Programa 
Brasileiro GHG Protocol.

A KPMG é uma das pioneiras em consultoria 
de mudanças climáticas e sustentabilidade e 
acumula mais de 20 anos de experiência na 
área. Atualmente, suas firmas-membro estão 
espalhadas por cerca de 60 países e reúnem 
centenas de profissionais especializados.



Nossos serviços

Asseguração, verificação e auditoria em 
sustentabilidade

	Asseguração e verificação de Relatórios de 
Sustentabilidade, Relatórios Anuais e Balanços Sociais

	Asseguração e verificação de Inventários de Gases de 
Efeito Estufa

	Asseguração e verificação de Pegada de Carbono e 
Pegada Hídrica

	Auditoria de riscos e de conformidade ambiental, social 
e de saúde e segurança

	Due Dilligence ambiental, social e de saúde e segurança

	Revisão crítica de Estudos de Avalição de Ciclo de Vida

	Verificação / monitoramento de conformidade com 
compromissos firmados, tais como moratória da soja, 
acordos setoriais para implantação de sistemas de 
logística reversa, etc

	Verificação e monitoramento de projetos e campanhas 
socioambientais

	Auditoria e monitoramento do desempenho 
socioambiental de fornecedores

	Auditoria de Greenbonds

Consultoria

	Diagnóstico de riscos e oportunidades socioambientais, 
inclusive relativos às mudanças climáticas

	Suporte na consolidação das informações e 
preenchimento de questionários de referência 
propostos pelo ISE – Índice de Sustentabilidade 
Empresarial, DJSI – Dow Jones Sustainability Index, 
CDP, entre outros.

	Suporte na definição de metas e indicadores de 
performance socioambiental (Key Performance 
Indicators – KPIs)

	Elaboração e revisão da estratégia de sustentabilidade e 
desenvolvimento de roadmap para implementação no 
negócio

	Elaboração de políticas e procedimentos 
socioambientais

	Definição de estratégia para gestão de resíduos sólidos

	Elaboração de Inventários de Emissão de Gases de 
Efeito Estufa e Pegada Hídrica

	Elaboração de estudos e pesquisas voltados para o 
tema de mudanças climáticas e sustentabilidade

	Suporte na elaboração e gap analysis de relatórios de 
sustentabilidade, utilizando as Diretrizes para Relato 
de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative e a 
Estrutura Internacional para o Relato Integrado do IIRC

	Suporte na definição da materialidade e engajamento 
com stakeholders

	Mensuração e valoração de riscos e impactos 
socioambientais (Metodologia True Value)

	 Avaliação da maturidade das organizações em 
sustentabilidade e proposição de boas práticas, 
governança e gestão

	Gestão Sustentável da Água

	RenovaBio

	Selo Agro+ Integridade

	Suporte no monitoramento de indicadores 
socioambientais para associações setoriais

	Benchmarking de sustentabilidade e mudanças 
climáticas

Thought Leadership

As publicações Thought Leadership da KPMG 
proporcionam insights sobre as principais 
tendências em sustentabilidade e práticas 
empresariais para responder a este novo cenário 
de mudanças ambientais e sociais que atingem o 
mundo dos negócios.

How to report on the SDGs: What 
good looks like and why it matters

Addressing human rights in 
business: Executive perspectives

The KPMG Survey of Corporate 
Responsibility Reporting 2017
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Fale com o nosso time

A KPMG é uma rede global de firmas 
independentes que prestam serviços profissionais 
de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 
153 países e territórios, com 207.000 profissionais 
atuando em firmas-membro em todo o mundo. As 
firmas-membro da rede KPMG são independentes 
entre si e afiliadas à KPMG International 
Cooperative (‘’KPMG International’’), uma entidade 
suíça. Cada firma-mebro é uma entidade legal 
independente e separada e descreve-se como tal.

No Brasil, são aproximadamente 4.000 
profissionais distribuídos em 13 Estados e 
Distrito Federal, 22 cidades e escritórios situados 
em São Paulo (sede), Belém, Belo Horizonte, 

Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, 
Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, 
Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio 
de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos 
Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de empoderar 
a mudança, a KPMG tornou-se uma empresa 
referência no segmento em que atua. 
Compartilhamos valor e inspiramos confiança no 
mercado de capitais e nas comunidades há mais 
de 100 anos, transformando pessoas e empresas 
e gerando impactos positivos que contribuem para 
a realização de mudanças sustentáveis em nossos 
clientes, governos e sociedade civil. 
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