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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, 2016



SETORES REGULADOS

Fonte: ICAP, 2017



O BRASIL ESTÁ APRENDENDO SOBRE O TEMA
Exemplos: Estudos junto ao MF e MDIC

http://www.gvces.com.br/requerimentos-para-um-sistema-nacional-de-monitoramento-relato-e-verificacao-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-vol-1?locale=pt-br
http://www.gvces.com.br/requerimentos-para-um-sistema-nacional-de-monitoramento-relato-e-verificacao-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-vol-1?locale=pt-br


AS EMPRESAS TAMBÉM ESTÃO APRENDENDO

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 para os negócios e

potencial contribuição para o alcance de metas de

redução das emissões de GEE de forma custo-

efetiva.

Experiência prática para construir 
conhecimento sobre tema complexo

Baseada em emissões (diretas) reais 
das empresas participantes

Regras de operação construídas junto 
com as empresas, a parir dos sistemas 

em operação 



EMPRESAS PARTICIPANTES DO CICLO 2016 

60
MtCO2e*

Representatividade



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

Empresas com

os menores custos 

marginais de abatimento 

investem em tecnologia e 

boas práticas para reduzir 

suas emissões e negociam 

as permissões de emissão 

excedentes com empresas 

que possuem custos de 

abatimento mais altos. 



DINÂMICA DOS CICLOS OPERACIONAIS

Emissões de Escopo 1 das empresas 
participantes 

Ano base: 2013

Meta global de redução

Cálculo do cap global

Alocação inicial gratuita: recursos 
financeiros e permissões de emissão

Classificação das empresas a 

partir de indicadores de 
intensidade carbônica

Conciliação das emissões de Escopo 1 
com títulos 

Gestão das emissões
Negociação de permissões e 

offsets no mercado 

Emissões 
reais

Emissões 
reais

Moeda, 
permissões e 

offsets fictícios

Offsets reais

Leilões, mercados spot e 
futuro 



NEGOCIAÇÕES ONLINE NA PLATAFORMA DA BVRIO

Mercado Primário-
Leilões

Mercado 
Secundário- SPOT

Mercado Futuro



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



CICLO 2017

Mais empresas participantes, 

especialmente os setores potencialmente 

regulados

Comunicação com governo 

debate e aprendizado a partir de análises 

e tomadas de decisão no âmbito da 

gestão de um SCE

Grupos Setoriais para debate sobre as especificações e 

os desafios dos setores em contexto de sistema de 

comércio de emissões, e potencialidades a serem 

exploradas 

Expansão do aprendizado



OBRIGADO!
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