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Defender e representar a indústria, 

gerando um ambiente favorável aos 

negócios, à competitividade e ao 

desenvolvimento do país. 

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA, 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

27 Federações de indústrias, 
nos Estados e no Distrito Federal

1.245 sindicatos patronais 
associados

700 mil estabelecimentos 
industriais



CONSTRUINDO E ORGANIZANDO 
O PENSAMENTO DA INDÚSTRIA

A CNI, há 75 anos, é a principal organização representativa 

da indústria. Seu desafio é aumentar a competitividade da 

indústria brasileira por meio da transformação do seu 

ambiente de atuação.

Para isso, constrói e defende propostas de políticas públicas 

e dialoga de maneira permanente com o Congresso 

Nacional, o Governo Federal e o Poder Judiciário. 



ESTRUTURA E DIÁLOGO PERMANENTE 
PELO FORTALECIMENTO DO SETOR

• Conselho Temático da Agroindústria – COAGRO

• Conselho Temático de Assuntos Legislativos – CAL

• Conselho Temático de Educação – COED

• Conselho Temático de Infraestrutura – COINFRA

• Conselho Temático de Integração Internacional - COINTER

• Conselho Temático de Integração Nacional – CIN

• Conselho Temático de Meio Ambiente – COEMA

• Conselho Temático de Micro e Pequena Empresa – COMPEM

• Conselho Temático de Política Econômica – COPEC

• Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento 

Tecnológico – COPIN

• Conselho Temático de Responsabilidade Social – CORES

• Conselho Temático de Relações do Trabalho e Desenvolvimento 

Social – CRT
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Objetivos

• implantar no País um sistema reconhecido em âmbito internacional, capaz de 
organizar, armazenar e disseminar informações padronizadas sobre 
inventários do Ciclo de Vida da produção industrial brasileira;

• disponibilizar e disseminar a metodologia de elaboração de inventários 
brasileiros;

• elaborar os inventários base da indústria brasileira;

• apoiar o desenvolvimento de massa crítica em ACV;

• disseminar e apoiar mecanismos de disseminação de informações sobre o 
pensamento do ciclo de vida;

• intervir e influenciar nos trabalhos de normalização internacional e nacional 
afetos ao tema;

• identificar as principais categorias de impactos ambientais para o Brasil. 

Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida – PBACV
(Resolução nº04, de 15 de dezembro de 2010)
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Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida – PBACV
(Resolução nº04, de 15 de dezembro de 2010)

...apoiar o desenvolvimento sustentável e a 
competitividade ambiental da produção industrial 

brasileira e a promover o acesso aos mercados 
interno e externo.



Pensamento em Ciclo de Vida

Por quê?

• Implicações de um produto ou serviço ao longo de toda 
a cadeia produtiva até o consumo final.

• Visão integrada da empresa com sua cadeia de valor.

• Estimar o desempenho ambiental de um produto ao 
longo de seu ciclo de vida.

• Identificar quantitativamente o uso de recursos naturais 
e o descarte de resíduos.

• Avaliar os impactos ambientais potencialmente 
associados ao processo produtivo.
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ACV nas Empresas Brasileiras*

• 8,4% entre as 1,5 mil maiores empresas atuantes no Brasil 
usam a ACV como uma de suas práticas de gestão ambiental

• Maioria das empresas que usam ACV são multinacionais.

• Início do uso da ACV pelas empresas nacionais como prática 
de gestão ambiental

* Seminário “Diálogos Brasil – União Europeia: Análise do Ciclo de Vida” (nov/2014)



11

ACV nas Empresas Brasileiras*

Motivações para o uso da ACV:

• Exigência de mercados externos

• Melhoria no desempenho ambiental de produto

• Melhoria na imagem do setor/empresa

• Aumento do conhecimento de seus processos (gestão focada no produto)

• Comprovação de melhorias contínuas

• Planejamento estratégico

* Seminário “Diálogos Brasil – União Europeia: Análise do Ciclo de Vida” (nov/2014)



Aspectos a considerar

• Ferramenta de gestão com objetivo de aumentar a eficiência 
dos processos produtivos, reduzir custos e melhorar a imagem 
da empresas.

• Idade média da indústria brasileira é de 17 anos (Alemanha é de 5 anos 

e EUA é de 7)

• Desconhecimento sobre o assunto por parte de toda 
sociedade.

• Desinformação (discursos, expectativas, projetos de lei, etc).

• Ambiente de negócios no Brasil.

• Situação econômica atual.

Avaliação do Ciclo de Vida – ACV



Avaliação do Brasil em 8 
fatores decisivos da 

competitividade:

1. Disponibilidade e custo da 
mão de obra

2. Disponibilidade e custo do 
capital

3. Infraestrutura e logística
4. Peso dos impostos
5. Ambiente macroeconômico
6. Ambiente microeconômico
7. Educação
8. Tecnologia e inovação

Fonte: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-
estatisticas/estatisticas/2014/08/1,42616/competitividade-brasil-comparacao-com-paises-selecionados.html



2013 2014 2015
projeção anterior 

(09/07/15) 

2015
projeção atual 

(08/10/15) 

PIB 2,7% 0,1% -1,6% -2,9% 

PIB industrial 1,8% -1,2% -3,8% -6,1%

Perspectivas da Economia Brasileira



OBRIGADO!

Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade

GEMAS/CNI


