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CONTEXTO DA AGENDA DE PRECIFICAÇÃO 



| PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Definição

“Mecanismo para refletir nas decisões financeiras os custos sociais, ambientais 
e econômicos da mudança do clima” (UN Global Compact, 2015)

Apenas um meio para um fim 
(redução de GEE) Termo pode se referir a 

diferentes abordagens

Em geral, não reflete 
todos os custos 
(externalidades)

Importante componente 
de uma abordagem maior

Identificação das 
oportunidades mais custo-
efetivas de redução de GEE

Pode não conduzir 
mudança na escala 

necessária



Sistema de Comércio de 
Emissões: transação de 
permissões de emissão

Tributação: preço fixo 
para cada tCO2e emitida 

Iniciativas de mercado 
voluntário: SCE pre-
compliance, mercado de 
créditos de carbono 
voluntário

Mandatória 
Governo Precificação Interna:

empresas consideram 
um preço interno de 
carbono na gestão de 
riscos e identificação de 
oportunidades

Voluntária 
Empresas
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Sistema de Comércio de Emissões: 
transação de permissões de emissão

Tributação: preço fixo para cada 
tCO2e emitida 

Mandatória 
Governo
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS DE MITIGAÇÃO 



MAPA MUNDIAL DA PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

• 13% das emissões globais são cobertas por 
algum instrumento de precificação de 

carbono. Desta porcentagem, 9% são cobertas 
sistema de comércio de emissões

• Cerca de 40 nações e mais 20 cidades, estados 
e regiões colocam um preço sobre as 

emissões

• Mais de 100 INDCs incluem iniciativas de 
precificação de carbono

Fonte: Banco Mundial, 2017



MODELOS DE PRECIFICAÇÃO POLUIDOR-PAGADOR

TRIBUTO

Instrumentos econômicos capazes de induzir um
melhor comportamento dos agentes privados.

Consiste em cobrar um
tributo sobre cada unidade
de emissão de GEE,
onerando produtos, serviços
ou setores que sejam mais
intensivos em carbono

CAP AND TRADE

Orgão regulador estabelece um
limite máximo de emissões que
pode ser transacionado no
mercado e “cria” um novo título:
a permissão para emitir



TENDÊNCIA GLOBAL DE SCE

Fonte: ICAP, 2017



SETORES REGULADOS

Fonte: ICAP, 2017



CONTEXTO AMÉRICA DO SUL E MÉXICO

Tributação
------------------------------
Estuda modelo híbrido
(cap and trade + tax)

Tributação
-------------------------------

Na América Latina inicia-se o debate sobre
um potencial mercado de carbono
regional, a ser desenhado no âmbito da
Aliança do Pacifico, formada pelos
seguintes países: México, Chile, Colômbia
e Peru
(The Pacific Alliance, 2016).

Tributação
---------------------------

Projeto piloto de cap and
trade

Chile

Colômbia

México

Ministério da Fazenda
estuda opções para
precificar o carbono

Brasil

Planejamento
de piloto de cap and
trade



AVANÇOS DA AGENDA DE PRECIFICAÇÃO

Os presidentes dos países que formam Aliança do

Pacífico assinaram uma declaração formal, Declaración

de Cali, em que se comprometem a intensificar os

esforços voltados à estruturação de sistemas de

Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) de

emissões, com objetivo de criar a base para

possíveis mecanismos de mercado.



Fonte: (SEEG, 2016)

Pós-2020:
Outros instrumentos?? 
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INICIATIVA GOVERNAMENTAL NO BRASIL: 
MINISTÉRIO DA FAZENDA



INICIATIVAS EMPRESARIAIS



POSICIONAMENTO EMPRESARIAL 
SOBRE MECANISMOS DE

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Trata da importância de pensar
estrategicamente mecanismos e
formas de precificação do carbono no
Brasil e visa promover a
descarbonização da economia com o
menor custo possível à sociedade,
aumentando também a
competitividade das empresas.



SIMULAÇÃO DE SISTEMA DE 
COMÉRCIO DE EMISSÕES NO BRASIL



SIMULAÇÃO DE SISTEMA DE COMÉRCIO DE EMISSÕES 

Criar e disseminar conhecimento entre as empresas a respeito

do funcionamento de um sistema de comércio de emissões, seus

desdobramentos aos negócios e como pode contribuir para o

alcance de metas de redução das emissões de GEE de forma

custo-efetiva.

Primeira 
experiência de 

mercado na 
América do Sul!



SIMULAÇÃO DE SCE 2017 
EMPRESAS PARTICIPANTES

17%

47%

5%

8%

6%

3%

14%

Energy Industry Finance Transport and Logistic Mining Retail Agribusiness

Representação
Setorial



SOBRE O FUNCIONAMENTO DA SIMULAÇÃO DE SCE

Empresa A Empresa B

Emissões 
reais

Emissões 
reais

VENDE
COMPRA

SCE

Leilões
Offsets

Transações

Excesso de 
emissões

Redução de 
emissões

CAP= Limite de Emissões

A lógica de um SCE é 
que as empresas com
os menores custos 
marginais de abatimento 
(custo de reduzir uma tonelada  
de carbono equivalente -
tCO2e) invistam em tecnologia 
e boas práticas para
reduzir suas emissões e 
negociem as permissões de 
emissão excedentes com 
empresas que possuem custos 
de abatimento mais altos. 



RELEVÂNCIA DA PRECIFICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS
Custos

▪ Custos administrativos:

monitoramento das emissões e relato.

▪ Custo de participação no SCE: compra

de permissões

▪ Custos indiretos: preço da 

eletricidade

Oportunidades

▪ vantagens competitivas derivadas de 
produtos menos carbono intensivos 

▪ aumento do consumo de produtos 
atualmente alternativos

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2013



PRINCIPAIS APRENDIZADOS DA SIMULAÇÃO

Sistema de Informações (Monitoramento, Relato e Verificação):

base para o desenho e implementação do mercado, e para manter a integridade do sistema

Alocação inicial gratuita (parcial) de permissões baseada em indicador 

de intensidade carbônica: medida para minimizar impacto da precificação e 

reconhecimento de “early action”

Arquitetura do instrumento: importante contar com a participação dos atores

interessados e abarcar mecanismos de flexibilidade



PRINCIPAIS APRENDIZADOS DA SIMULAÇÃO

• O nível de ambição, um canal de comunicação efetivo,  o monitoramento  de 

performance e o ajuste contínuo dos parâmetros são mais relevantes que decisões específicas 

(como cap absoluto ou relativo)

Mecanismos de estabilidade:

sinal de preço estável, importante para as empresas estabelecerem suas estratégias de longo 

prazo



GRUPOS DE TRABALHO SETORIAIS 

Papel e Celulose
Como 

contemplar
a base florestal

Agronegócio
Ponto de 
regulação

Elétrico
Regulação do 

setor

Indústria
Competitividade

Programa de Política
e Economia Ambiental

GVces

P
ar

ce
ir

o
s 

Té
cn

ic
o

s



APOIO AO EXERCÍCIO DE SCE MEXICANO 

Com base na experiência da Simulação, 
o GVces apoia o desenho e a operação 
do Exercício de Sistema de Comércio de 
Emissões do México. 



EXERCÍCIO DE SISTEMA DE COMÉRCIO
DE EMISSÕES DO MÉXICO



PRECIFICAÇÃO INTERNA DE CARBONO



Sistema de Comércio de 
Emissões: transação de 
permissões de emissão

Tributação: preço fixo 
para cada tCO2e emitida 

Iniciativas de mercado 
voluntário: SCE pre-
compliance, mercado de 
créditos de carbono 
voluntário

Mandatória 
Governo Precificação Interna:

empresas consideram 
um preço interno de 
carbono na gestão de 
riscos e identificação de 
oportunidades

Voluntária 
Empresas

CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGENDA DE PIC



Precificação Interna:

empresas consideram um 
preço interno de carbono na 
gestão de riscos e 
identificação de 
oportunidades

Voluntária 
Empresas

CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGENDA DE PIC



✓ Preparação para o impacto de legislações futuras sobre as operações ou cadeia de 
valor.

✓ Conscientização interna, levantamento de fundos, incentivo para atingir as metas de 
redução de emissões.

✓ Mudança do clima: conversar com riscos financeiros, custos e oportunidades de 
mercado.

✓ Resposta a investidores e clientes: incorporação de riscos climáticos nas decisões de 
investimento.

✓ Aprendizado: expertise interna, advocacy para políticas de precificação externa

POR QUE PRECIFICAR INTERNAMENTE? 



CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGENDA DE PIC

Fonte: CDP, 2016



BENEFÍCIOS x DESAFIOS 

Benefícios

• Traduzir a discussão sobre 
mudanças climáticas para uma 
linguagem de negócios

• Fomentar investimentos em 
tecnologias de baixo carbono

• Auxiliar a atingir metas 
ambiciosas de reduções de GEE

Desafios

• Falta de clareza e incerteza 
sobre as políticas climáticas 
dos países

• Dificuldade em chegar no 
“preço certo”

• Ausência de diretrizes ou 
guia para definição do preço 
do carbono

Fonte: Caring for Climate, 2015



DIRETRIZES EMPRESARIAIS PARA 
PRECIFICAÇÃO INTERNA DE CARBONO



| O que são as DEPIC? 

• As DEPIC objetivam auxiliar empresas a formatar e implementar estratégias consistentes
de precificação interna de carbono.

• Foram concebidas pelo GVces em parceria com empresas participantes da Simulação de
Sistema de Comércio de Emissões (SCE) e Plataforma Empresas pelo Clima

• Elas são compostas de dois documentos:

o Material introdutório (pdf): contexto, glossário, estratégia (geral) empresarial.

o Apresentação (ppt): passos para definição do preço interno de carbono.

http://www.empresaspeloclima.com.br/diretrizes-empresariais-para-precificacao-interna-de-carbono?locale=pt-br

http://www.empresaspeloclima.com.br/diretrizes-empresariais-para-precificacao-interna-de-carbono?locale=pt-br


I. Planejamento

II. 

Precificação

III. 

Projeto piloto

IV. 

Implementação

V. 

Avaliação

Processo da estratégia empresarial para a 
precificação interna de carbono

Passos para o estabelecimento de um preço 
interno de carbono

Definição 
de Objetivos 

Gerais

1

Definição 
de Objetivos 
Específicos

2

Escolha 
de Abordagem
3

Definição 
do Método de 

Precificação

4

PDF – Material 
introdutório

PPT – Apresentação



Definição de 
Objetivos Gerais

Propósito que a empresa 
pretende alcançar por meio da 

precificação interna de 
carbono.

Definição de 
Objetivos 

Específicos

Detalhamento ou 
particularização do 

objetivo geral.

Escolha de 
Abordagem

Representa como o preço 
do carbono será utilizado 

internamente pela empresa

Definição do 
Método de 
Precificação

Como a empresa definirá 
o(s) valor(es) do preço 

interno do carbono

4 passos para o estabelecimento de um preço interno do carbono

1 2 3 4



Imagem 2: Detalhamento do processo de estabelecimento do preço interno de carbono



1. Auxiliar em avaliações sobre 
riscos e oportunidades associados 

a um cenário de precificação 
mandatória no futuro.

1.1 Avaliar investimentos estratégicos

1.2 Avaliar riscos e oportunidades nas 
operações e cadeia de valor 

PREÇO SOMBRA PREÇO IMPLÍCITO
TAXA OU MERCADO 

INTERNO

A

B

C

E

D

F

1.3 Adquirir experiência para atuar em 
cenários de precificação mandatória. 

Com base em outras 
empresas

Com base em 
mercados

Custo social do 
carbono 

Custo marginal de 
abatimento

Definição 
de Objetivos 

Gerais

1

Definição 
de Objetivos 
Específicos

2

Escolha 
de Abordagem
3

Definição 
do Método de 

Precificação

4

Opção recomendada 

Opção complementar

Opção alternativa

Opção alternativa



Exemplos

B

TIR 12%

PIC

TIR 12%

TIR 09%

A

TIR 12%



Exemplos

-30% 
GEE

Preço implícito

R$ 5.000.000

100.000 tC02e

P
IC

R$ 50/tCO2e R$ 10/tCO2e

R$ 1.000.000

100.000 tC02e



PROJETOS PILOTO DE PRECIFICAÇÃO INTERNA 
DE CARBONO (PIC)



PROJETOS PILOTO DE PRECIFICAÇÃO INTERNA DE CARBONO 

Escopo: avaliação de

riscos e oportunidades
Escopo: construção da MACC



OBRIGADO!

GVces

MARIANA NICOLLETTI | MARIANA.NICOLLETI@FGV.BR

GEORGE MAGALHÃES | GEORGE.MAGALHAES@FGV.BR

WWW.FGV.BR/CES
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