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Glossário		

Conciliação:	 diz	 respeito	 à	 entrega	 ao	 Comitê	 Gestor	 do	 SCE	 EPC,	 no	 último	 dia	 de	 operações	 do	 ciclo	
vigente,	de	uma	quantidade	de	títulos	negociados	no	SCE	EPC	equivalente	às	emissões	reais	para	o	período	
correspondente	ao	ciclo	vigente.	

Custo	marginal	de	abatimento:	abatimento	é	a	redução	total	de	emissões.	Custo	Marginal	de	Abatimento	
reflete	o	custo	de	abatimento	de	uma	unidade	(tonelada)	adicional	de	emissão,	isto	é,	não	emitida.	O	custo	
marginal	 de	 abatimento	 de	 cada	 unidade	 adicional	 é	 sempre	 crescente,	 com	 saltos	 conforme	 a	
empresa/instalação	se	aproxima	da	eliminação	de	suas	últimas	unidades	de	emissão.		

EPCents	(Ec$):	moeda	fictícia,	com	paridade	ao	real,	criada	no	âmbito	das	Regras	e	Parâmetros	do	SCE	EPC.	

Escopo	1:	metodologia	GHG	Protocol	divide	as	emissões	em	3	grandes	grupos:	Escopo	1,	Escopo	2	e	Escopo	
3.	As	emissões	do	Escopo	1	são	consideradas	emissões	diretas,	pois	advém	de	fontes	de	propriedade	da	
organização	ou	que	por	ela	são	controladas.	

Monitoramento,	 Relato	 e	 Verificação	 (MRV):	 base	 de	 procedimentos	 e	 diretrizes	 que	 permitem	 o	
monitoramento	 das	 emissões	 através	 da	 contabilização,	 quantificação	 e	 divulgação	 de	 informações	
acuradas	 e	 devidamente	 analisadas	 de	 forma	 a	 determinar:	 quem	 emitiu	 quais	 GEE,	 a	 partir	 de	 quais	
fontes	e	como	se	comportou	com	relação	às	suas	obrigações	(no	caso	de	metas	de	redução).	

Offsets:	créditos	que	representam	reduções	ou	remoções	certificadas	de	emissões	de	GEE.	

Permissão:	título	transacionável	que	confere	ao	proprietário	o	direito	de	emitir	uma	quantidade	limitada	
de	gases	de	efeito	estufa	expressa	em	toneladas	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	equivalente.	

Sistema	de	comércio	de	emissões	(SCE):	instrumento	econômico	de	precificação	de	emissões	de	GEE	(ou	
outro	gás	que	tenha	efeitos	nocivos	ao	meio	ambiente),	em	que	as	entidades	 reguladas	enfrentam	uma	
restrição	sobre	suas	emissões	e	podem	transacionar	permissões	para	emitir.	
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1.	Apresentação	

O	Centro	de	Estudos	em	Sustentabilidade	(GVces),		da	Escola	de	Administração	de	Empresas	da	Fundação	
Getulio	 Vargas	 (FGV-EAESP),	 desde	 2013,	 simula	 com	 empresas	 brasileiras	 um	 Sistema	 de	 Comércio	 de	
Emissões,	o	SCE	EPC.	 	Esta	 simulação	de	mercado	ocorre	no	âmbito	da	Plataforma	Empresas	pelo	Clima	
(EPC)	-	 iniciativa	empresarial	que	tem	como	objetivo	sensibilizar	e	engajar	lideranças	empresariais	para	a	
gestão	e	 redução	de	emissões	de	gases	de	efeito	estufa	e	a	gestão	de	 riscos	climáticos,	além	de	propor	
políticas	públicas	para	uma	economia	de	baixo	carbono.	

O	 SCE	 EPC	 tem	 como	 objetivo	 engajar	 as	 empresas	 brasileiras	 no	 debate	 sobre	 abordagens	 para	 um	
mercado	abrangente	e	efetivo	para	redução	de	emissões,	além	de	cocriar,	com	as	empresas,	proposições	
claras	para	o	governo	sobre	um	possível	mercado	no	Brasil,	considerando	a	visão	empresarial	no	tema.	

As	 propostas	 aqui	 contidas	 visam	 apoiar	 decisões	 do	 governo	 no	 caso	 da	 adoção	 de	 um	 sistema	 de	
comércio	de	emissões.	Assim,	não	são	oferecidas	apreciações	sobre	a	pertinência	ou	aplicabilidade	de	um	
SCE	 no	 Brasil	 ou	 de	 qualquer	 outro	 mecanismo	 de	 precificação.	 São	 trazidas	 somente	 recomendações	
gerais	e	estruturantes	para	um	mercado,	com	o	 intuito	de	auxiliar	a	concepção	do	 instrumento	caso	um	
SCE	venha	a	ser	instituído	no	País.		
	
Internacionalmente,	 o	 tema	 ganhou	 visibilidade	 e	 materialidade	 especialmente	 na	 última	 década.	 No	
âmbito	do	Acordo	de	Paris,	101	INDCS	(Intended	Nationally	Determined	Contributions)	incluem	iniciativas	
de	 precificação	 de	 carbono.	 Atualmente,	 13%	 das	 emissões	 globais	 são	 cobertas	 por	 mecanismos	 de	
precificação	(sendo	9%	por	sistemas	de	comércio	de	emissões)	em	operação	em	mais	de	40	nações	e	20	
cidades,	estados	e	regiões.	

As	 Propostas	 para	 SCE	 no	 Brasil	 tornam-se	 estratégicas	 na	 medida	 em	 que	 o	 sistema	 de	 comércio	 de	
emissões	 é	 considerado	 como	 um	 dos	 principais	 instrumentos	 para	 redução	 de	 emissões1,	 sendo	 uma	
alternativa	eficiente	para	contribuir	no	alcance	da	meta	de	redução	disposta	na	NDC	brasileira.	Soma-se	a	
isso,	a	mudança	na	composição	das	fontes	de	emissão	de	gases	de	efeito	estufa	do	país,	com	aumento	das	
emissões	oriundas	do	setor	de	energia,	o	que	faz	necessário	que	novos	instrumentos	de	mitigação	sejam	
considerados	na	política	climática	nacional.		

Além	disso,	no	cenário	nacional,	o	Ministério	da	Fazenda,	por	meio	de	 sua	coordenação-geral	 voltada	a	
questões	 ambientais2,	 vem	 capitaneando,	 desde	 2012,	 uma	 série	 de	 estudos	 sobre	 o	 tema,	 cobrindo	
tópicos	 fundamentais	 para	 compreensão	 e	 tomada	 de	 decisão	 sobre	 instrumentos	 econômicos	 para	
precificação	de	carbono	no	país	(os	principais	instrumentos	de	precificação	adotados	por	países	e	governos	
                                                        
1No	âmbito	do	Acordo	de	Paris,	mais	de	100	INDCS	(Intended	Nationally	Determined	Contributions)	incluem	iniciativas	de	
precificação	de	carbono.	
2	Coordenação	Geral	de	Meio	Ambiente	e	Mudanças	Climáticas	(COMAC/SPE).	
3	Com	base	na	emissão	do	Escopo	1,	de	2015,	das	30	empresas	participantes.	
4	Convenção-Quadro	das	Nações	Unidas	sobre	Mudança	do	Clima.		

2	Coordenação	Geral	de	Meio	Ambiente	e	Mudanças	Climáticas	(COMAC/SPE).	
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subnacionais	 são	 o	 sistema	 de	 comércio	 de	 emissões	 ou	 a	 tributação	 sobre	 as	 emissões).	 Em	 2016,	 o	
Ministério	 da	 Fazenda	 iniciou	 uma	 nova	 fase	 de	 estudos	 sobre	 precificação	 de	 carbono,	 a	 fim	 de	 gerar	
conhecimento	 sobre	 a	 conveniência	 e	 aplicabilidade	 de	 instrumentos	 econômicos	 na	 política	 nacional	
sobre	mudanças	climáticas.	O	GVces	contribuiu	com	este	processo	por	meio	de	diversos	estudos	sobre	o	
tema,	em	especial,	sobre	sistema	de	comércio	de	emissões	e	sistemas	de	Mensuração,	Relato	e	Verificação	
(MRV).	

Assim,	dada	a	 importância	dessa	agenda,	 as	Propostas	para	 Sistema	de	Comércio	de	Emissões	no	Brasil	
foram	elaboradas	com	base	nos	aprendizados	das	empresas	no	processo	de	construção	e	implementação	
do	SCE	EPC,	em	2013,	e	de	três	anos	de	operação	da	iniciativa	(2014,	2015	e	2016).	Importa	mencionar	que	
a	 construção	 e	 a	 operação	 do	 SCE	 EPC	 foram	 baseadas	 nos	 SCEs	 em	 operação,	 como	 por	 exemplo,	 o	
Programa	California	Cap	and	Trade	e	o	Sistema	de	Comércio	de	Emissões	da	União	Europeia	(EU	ETS).	Os	
estudos	realizados	pelo	GVces	para	o	Ministério	da	Fazenda	foram	considerados	no	debate	e	no	processo	
de	construção	das	propostas	junto	às	empresas.		
	
A	 equipe	 da	 Plataforma	 Empresas	 pelo	 Clima	 coordenou	 e	 apoiou	 o	 processo	 de	 sistematização	 dos	
aprendizados	 e	 elaboração	das	 propostas;	 processo	 esse	 em	que	 as	 empresas	 participantes	 do	 SCE	 EPC	
tiveram	 protagonismo,	 compartilhando	 não	 só	 seus	 aprendizados	 após	 três	 anos	 de	 participação	 na	
simulação	 de	mercado,	mas	 também	 sua	 visão	 e	 posicionamento	 a	 respeito	 do	 tema.	 Igualmente,	 é	 de	
suma	importância	que	inciativas	governamentais	sobre	precificação	de	carbono	sejam	compartilhadas	com	
a	 sociedade	 desde	 sua	 concepção,	 incluído	 o	 setor	 empresarial,	 para	 que	 o	mecanismo	 adotado	 tenha	
ampla	aceitação	e	conte	com	o	engajamento	dos	atores	envolvidos.				
	
O	documento	de	Propostas	para	SCE	no	Brasil	 está	organizado	da	 seguinte	 forma:	a	primeira	parte	 traz	
uma	breve	introdução	ao	SCE	EPC,	a	segunda	seção	aborda	propostas	gerais	para	 implementação	de	um	
sistema	de	comércio	de	emissões	no	país,	seguida	de	recomendações	a	partir	dos	principais	elementos	de	
design	de	um	sistema	de	comércio	de	emissões:	(i)	MRV-	Mensuração,	Relato	e	Verificação;	(ii)	cobertura;	
(iii)	limite	de	emissão	(cap);	(iv)	alocação	de	permissões;	(v)	mecanismos	de	flexibilidade	e	estabilidade;	(vi)	
engajamento	de	stakeholders;	e	(vii)	regras	de	cumprimento.	Para	cada	elemento	citado	é	feita	uma	breve	
apresentação,	apresentada	a	abordagem	e	os	aprendizados	do	SCE	EPC,	além	de	propostas	referentes	ao	
elemento.		O	documento	encerra-se	como	uma	conclusão	apontando	as	perspectivas	de	aprofundamento	
e	expansão	do	aprendizado	sobre	sistemas	de	comércio	de	emissões,	na	nova	fase	da	Simulação	que	será	
inaugurada	em	2017.		 	
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2.	Sobre	o	SCE	EPC	
	
Como	 mencionado,	 o	 SCE	 EPC	 é	 uma	 simulação	 de	 sistema	 de	 comércio	 de	 emissões.	 As	 empresas	
participantes	 têm	 como	meta	 conciliar,	 pelo	 menor	 custo	 possível,	 suas	 emissões	 do	 ano	 vigente	 com	
títulos	disponíveis	(permissão	de	emissão	e	offsets).	
	
As	Regras	e	Parâmetros	do	SCE	EPC	são	revisados	anualmente,	e	foram	construídos	em	conjunto	com	as	
empresas	 participantes	 da	 Iniciativa.	 	 Todas	 as	 transações	 ocorrem	 na	 plataforma	 de	 negociação	 do	
Instituto	 BVRio|	 Bolsa	 de	 Valores	 Ambientais	 e	 são	 efetuadas	 com	 recurso	 financeiro	 fictício,	 EPCents	
(Ec$),	com	paridade	ao	real	(Ec$	1,00	=	R$	1,00).	
	
Os	dados	de	emissões	são	reais,	abrangendo	emissões	de	Escopo	1	das	empresas	participantes,	registradas	
por	meio	do	Programa	Brasileiro	GHG	Protocol.	Em	2016,	o	volume	de	emissões	cobertas	pelo	SCE	EPC	foi	
de	60.537.766	tCO2e3,	o	que	representa	6%	das	emissões	nacionais	em	2014,	sem	considerar	as	emissões	
oriundas	da	mudança	do	uso	do	solo.		
	
O	 cap	 global,	 limite	 de	 emissões	 a	 ser	 analisado	 no	 grupo	 de	 empresas	 participantes	 e	 revertido	 em	
permissão	de	emissão,	é	calculado	com	base	nas	emissões	do	Escopo	1,	de	2013,	que	 representa	o	ano	
base	da	 iniciativa.	 Para	 cálculo	do	 cap	 é	 aplicada	uma	meta	 global	 de	 redução	de	10%,	 sendo	que	esta	
meta	recebe	um	incremento	de	2%	ao	ano	(foi	de	14%	em	2016).		
	
As	 permissões	 são	 distribuídas	 por	 meio	 de	 leilões	 realizados	 ao	 longo	 do	 ciclo	 e	 de	 alocação	 inicial	
gratuita.	A	 alocação	gratuita	 é	 feita	 com	base	em	estudos	de	benchmark	 de	 indicadores	de	 intensidade	
carbônica.		
	
A	iniciativa	conta	com	um	Comitê	Gestor	(CG),	órgão	responsável	pela	operação	do	SCE	EPC.	O	CG	atua	no	
sentido	 de	 evitar	 e	 corrigir	 distorções	 no	mercado,	 utilizando	 como	 instrumento	 a	 oferta	 de	 títulos	 via	
leilões,	compra	e	venda	de	títulos	no	mercado	secundário	e	revisão	de	preços	e	limites	de	uso	de	créditos	
de	offset.  O	SCE	EPC	também	conta	com	um	Conselho	Consultivo,	formado	por	especialistas	nacionais	e	
internacionais	que	contribuem	para	as	tomadas	de	decisões	estratégicas.		
	
	 	

                                                        
3	Com	base	na	emissão	do	Escopo	1,	de	2015,	das	30	empresas	participantes.	
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3.	Recomendações	gerais	para	SCE	no	Brasil	

Antes	de	trazer	as	propostas	para	os	sete	elementos	estruturantes	(sistemas	de	MRV,	cobertura,	limite	de	
emissões	 (cap),	 alocação	 de	 permissões,	 mecanismos	 de	 estabilização	 e	 flexibilidade,	 engajamento	 de	
stakeholders	 e	 regras	 de	 cumprimento),	 são	 apresentadas	 algumas	 recomendações	 de	 natureza	 mais	
ampla	e	estratégica,	que	oferecem	contribuições	gerais	para	a	implementação	de	um	SCE	de	abrangência	
nacional.			

As	 recomendações	gerais	buscam,	 sobretudo,	 reforçar	o	entendimento	de	que	sistemas	de	comércio	de	
emissões	estão	inseridos	em	contextos	mais	amplos,	tanto	nacionais	como	internacionais.	Assim,	ressalta-
se	alguns	aspectos	associados	a	questões	mais	abrangentes,	que	também	devem	ser	consideradas	durante	
o	planejamento	e	implementação	de	um	SCE.			

Do	 ponto	 de	 vista	 nacional,	 cabe	 salientar	 que	 (em	 geral)	 o	 comércio	 de	 emissões	 é	 somente	 um	 dos	
instrumentos	 de	mitigação,	 empregado	 em	 conjunto	 com	 as	 demais	 opções	 de	 políticas	 públicas	 sobre	
mudança	 do	 clima.	 Apesar	 de	 possuir	 grande	 potencial,	 um	 SCE	 provavelmente	 não	 será	 capaz	 de	
(isoladamente)	 alcançar	 objetivos	 ambicionais	 de	 mitigação	 de	 um	 país	 ou	 jurisdição,	 principalmente	
quando	esses	abrangem	diversos	ou	todos	os	setores	de	uma	economia.		

A	 partir	 de	 uma	 perspectiva	 internacional,	 tanto	 no	 âmbito	 da	 CQNUMC4	como	 por	 meio	 de	 acordos	
bilaterais,	 SCEs	 podem	 extrapolar	 suas	 fronteiras	 nacionais	 e	 fazer	 uso	 de	 mecanismos	 de	 cooperação	
internacional.	 Isso	 pode	 ocorrer	 para	 fins	 estritamente	 econômicos	 (maior	 liquidez	 e/ou	 opções	 de	
mitigação	 menos	 custosas),	 ou	 visando	 benefícios	 também	 ambientais	 (maior	 ambição	 de	 metas	 de	
mitigação,	incentivos	para	o	desenvolvimento	de	baixo	carbono,	etc).			

Tendo	em	mente	a	breve	exposição	acima,	as	seguintes	considerações	gerais	são	apresentadas:	

Recomenda-se	que	a	meta	de	redução	estipulada	para	o	conjunto	de	atores	regulados	por	meio	do	SCE	
seja	ambiciosa	o	 suficiente	de	 forma	a	garantir	uma	contribuição	 significativa	para	o	atingimento	dos	
compromissos	 nacionais	 de	 mitigação.	 Considerando	 os	 esforços	 necessários	 para	 a	 implementação	 e	
operação	de	um	SCE,	é	importante	que	se	busque	fazer	uso	efetivo	do	instrumento,	atribuindo	ao	SCE	um	
papel	relevante	em	políticas	públicas	sobre	mudança	do	clima.		

A	 decisão	 sobre	 os	 setores	 e	 atividades	 a	 serem	 incluídos	 no	 SCE	 de	 abrangência	 nacional	 devem	
considerar	 os	 custos	 e	os	benefícios	 da	 inclusão	das	 fontes	 emissoras,	 além	de	basear-se	 em	análises	
abrangentes	que	considerem	elementos	do	contexto	regulatório	vigente.	Partindo	do	pressuposto	de	que	
o	 SCE	 seria	 somente	 um	 dos	 instrumentos	 de	mitigação	 da	 política	 nacional	 sobre	 mudança	 do	 clima,	
análises	de	impacto	regulatório	devem	pautar	não	só	decisões	sobre	os	objetivos	e	escopo	do	comércio	de	
                                                        
4	Convenção-Quadro	das	Nações	Unidas	sobre	Mudança	do	Clima.		
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emissões,	 mas	 também	 sua	 interação	 com	 os	 demais	 instrumentos	 que	 compõem	 o	 “pacote	 de	
instrumentos”	 de	 mitigação.	 Ressalta-se,	 ainda,	 a	 importância	 de	 estender	 as	 análises	 também	 às	
interações	do	SCE	com	políticas	públicas	possivelmente	contraditórias,	que	incentivam	práticas	contrárias	
aos	objetivos	de	mitigação.		

Avaliações	 sobre	 os	 objetivos	 e	 escopo	 do	 SCE	 devem	 considerar	 seus	 efeitos	 sobre	 questões	 de	
competitividade	 de	 atores	mais	 expostos.	Uma	medida	 importante	 de	 proteção	 à	 competitividade	 das	
empresas	brasileiras	pode	ser	a	distribuição	gratuita	(adicional)	de	permissões	para	setores	mais	expostos	
à	concorrência	em	mercados	internacionais.				

Todo	 e	 qualquer	 instrumento	 de	 política	 de	mitigação	 deve	 ser	 alimentado	 por	meio	 de	 sistemas	 de	
informação	 robustos,	 transparentes	 e	 constantemente	 atualizados.	 Isso	 se	 aplica	 em	 especial	 para	
instrumentos	 de	 precificação	 de	 carbono	 como	 um	 SCE.	 Elemento	 fundamental	 para	 o	 adequado	
funcionamento	 do	 comércio	 de	 emissões,	 um	 sistema	 de	 informação	 que	 oferece	 dados	 de	 emissão	 e	
produção	das	fontes	e	atividades	cobertas	(por	exemplo,	plantas	e	instalações)	permite	a	comprovação	de	
resultados,	por	meio	de	processos	conhecidos	por	MRV	(monitoramento,	relato	e	verificação)	de	emissões.	
Desse	modo,	é	importante	que	o	País	crie	um	sistema	de	informações	de	abrangência	nacional,	para	que	
sua	 política	 climática	 possa	 ser	 desenhada	 a	 partir	 de	 informações	 precisas	 e	 advindas	 de	 plantas	 e	
instalações	que	poderão	ser	reguladas.			

Recomenda-se	que	o	SCE	de	abrangência	nacional	 seja	pensado	de	 forma	a	possibilitar,	em	momento	
posterior	 a	 sua	 criação,	 a	 possível	 ligação	 com	 sistemas	 de	 comércio	 em	 outros	 países.	 Sistemas	 de	
comércio	 de	 emissões	 vêm	 ganhando	 cada	 vez	 mais	 destaque	 em	 políticas	 de	 mitigação	 de	 países	 e	
governos	 subnacionais.	 Assim,	 partindo	da	noção	de	que	mercados	mais	 abrangentes	 possuem	maiores	
benefícios	econômicos	 (maior	 liquidez	e/ou	opções	de	mitigação	menos	 custosas),	 a	união	entre	SCEs	é	
algo	muitas	 vezes	 almejado	 e	 já	 há	 exemplos	 de	 experiências	 bem-sucedidas.	 A	 ligação	 entre	 sistemas	
pode	 ser	 estimulada	 por	 meio	 de	 um	 alinhamento	 e	 aproximação	 com	 mercados	 já	 em	 andamento.	
Ademais,	 diretrizes	 e	 orientações	 da	 CQNUMC	 sobre	 a	 padronização	 de	 sistemas	 de	 informação	 e	 de	
questões	 metodológicas	 podem	 facilitar	 esse	 processo.	 Ainda	 no	 âmbito	 da	 CQNUMC,	 países	 podem	
buscar	 mecanismos	 de	 cooperação	 internacional	 oferecidos	 pela	 Convenção	 para	 se	 aproximar	 de	
possíveis	colaborações.		

Recomenda-se	a	criação	de	um	piloto	de	SCE	em	momento	anterior	ao	início	do	SCE	mandatório,	para	
capacitação	e	engajamento	dos	atores	envolvidos.	Tal	piloto	deve	ser	de	participação	voluntária	e	refletir	
o	máximo	possível	 as	 características	 do	 SCE	mandatório.	 Assim,	 agentes	 a	 serem	 regulados	 aprenderão	
como	atuar	no	sistema	de	transação	e,	além	disso,	poderão	dar	feedback	sobre	dificuldades	ou	incorreções	
encontradas.	Diferentemente	do	que	ocorre	na	simulação	de	mercado	SCE	EPC,	o	piloto	deve	propiciar	a	



10  

 

GVces	

Av.	9	de	Julho,	2029	11º	andar	-	01313-902	-	São	Paulo	-	SP			|		55-11-3799-3342		|		ces@fgv.br		|		www.fgv.br/ces	

 

participação	somente	dos	agentes	que	serão	regulados5	e,	preferencialmente,	deve	ser	administrada	pelo	
órgão	gestor	do	SCE	mandatório,	para	que	esse	também	seja	capacitado	na	operação	do	mercado.		

                                                        
5 Ou	ainda	de	outros	atores	que	poderão	participar	no	SCE	mandatório,	tais	como	brokers	e	provedores	de	offsets.  



11  

 

GVces	

Av.	9	de	Julho,	2029	11º	andar	-	01313-902	-	São	Paulo	-	SP			|		55-11-3799-3342		|		ces@fgv.br		|		www.fgv.br/ces	

 

4.	Propostas	sobre	elementos	estruturantes	

Esta	seção	apresenta	propostas	sobre	sete	elementos	estruturantes	para	a	operacionalização	de	um	SCE	
no	 Brasil:	 sistemas	 de	 MRV,	 regras	 de	 cumprimento,	 cobertura,	 limite	 de	 emissões	 (cap),	 alocação	 de	
permissões,	mecanismos	de	estabilização	e	flexibilidade,	engajamento	de	stakeholders.		
	
São	apresentados	para	cada	um	dos	sete	elementos	estruturantes:	(i)	uma	breve	descrição	do	elemento;	
(ii)	 a	 abordagem	 adotada	 e	 aprendizados	 obtidos	 no	 SCE	 EPC;	 e	 (iii)	 as	 propostas	 que	 emergiram	 dos	
aprendizados	 e	 estudos	 sobre	 sistemas	 de	 comércio	 de	 emissões	 em	 operação,	 considerando	 a	 visão	
empresarial	sobre	o	tema.	

4.1	Sistema	de	MRV		

Breve	descrição	

Elemento	 essencial	 para	 o	 funcionamento	 de	 qualquer	 SCE,	 um	 sistema	 de	 mensuração,	 relato	 e	
verificação	 (MRV)	 é	 o	 principal	 responsável	 por	 resguardar	 a	 integridade	 ambiental	 do	 mercado.	 Ele	
estipula	métodos	e	determina	processos	padronizados	para	 a	 contabilização6,	 quantificação7	e	 relato	de	
emissões,	sem	os	quais	não	é	possível	verificar	o	adequado	cumprimento	das	obrigações	estipuladas.		

Para	que	o	mercado	possa	funcionar	de	forma	confiável	e	transparente,	informações	acuradas	sobre	níveis	
de	 emissão	 e	 produção	 devem	 ser	 constantemente	 acompanhadas,	 registradas	 e	 (periodicamente)	
relatadas.	 Já	 a	 verificação	 dos	 dados	 mensurados	 e	 relatados	 pode	 ser	 realizada	 por	 uma	 agência	
governamental	ou	por	um	ator	independente.	Deste	modo,	busca-se	assegurar	que	uma	tonelada	de	CO2e	
emitida	 é	 de	 fato	 uma	 tonelada	 de	 CO2e	 relatada.	 Assim,	 torna-se	 imprescindível	 a	 instauração	 de	 um	
sistema	de	informações	robusto	e	confiável,	de	caráter	bottom-up,	que	oferece	informações	desagregadas	
no	menor	nível	organizacional	possível	(por	unidade	de	negócio	ou	planta)	8.		

Um	 sistema	 de	MRV	 representa	 fonte	 essencial	 de	 informações	 para	 o	 órgão	 regulador,	 ainda	mesmo	
antes	 do	 início	 das	 operações	 do	mercado.	 Para	 definições	 sobre	 elementos	 estruturais	 do	 SCE,	 dados	

                                                        
6	Métodos	de	contabilização	definem	as	fontes	e	atividades	a	serem	contabilizadas	para	fins	de	coleta	de	informações,	como	os	
limites,	parâmetros,	nomenclatura	e	a	classificação	das	informações.		
7	Métodos	de	quantificação	referem-se	à	mensuração	das	emissões	decorrentes	da	atividade	das	fontes	emissoras	previamente	
definidas.	Estes	dizem	respeito	à	definição	dos	procedimentos,	equações	e	parâmetros	a	serem	considerados	nas	estimativas	
para	cada	programa	de	relato. 
8	Até	 certo	 ponto,	 sistemas	 de	 informações	 de	 caráter	mais	 top-down,	 tais	 como	 inventários	 nacionais	 de	 emissões	 e	 outras	
fontes	de	dados	agregados,	podem	oferecer	 importantes	 insumos	ao	ator	público	responsável	pela	estruturação	do	mercado.	
No	entanto,	é	por	meio	de	um	sistema	de	MRV	que	se	torna	possível	 ter	acesso	a	 informações	mais	precisas,	que	permitirão	
tomar	decisões	mais	acuradas	e	efetivas.	
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(históricos)	 fornecidos	 por	 meio	 de	 sistemas	 de	 MRV	 permitem	 avaliações	 ponderadas	 e	 decisões	
informadas	sobre	as	regras	e	parâmetros	do	futuro	SCE9.		

É	 ainda	 a	 partir	 das	 informações	 sistematizadas,	 preferencialmente	 com	 base	 histórica,	 que	 se	 torna	
possível	 reconhecer	 os	 esforços	 de	 redução	 das	 emissões	 realizados	 pelos	 agentes	 até	 o	 momento	 da	
implementação	do	instrumento	de	mercado10.		

Vale	 mencionar	 que	 existem	 hoje	 no	 Brasil	 algumas	 iniciativas	 estaduais	 por	 meio	 das	 quais	 o	 órgão	
ambiental	competente	solicita	de	empreendimentos	diversas	 informações	sobre	emissões	de	GEE,	como	
por	exemplo:		 inventário	de	emissões	por	empreendimentos	do	Estado	de	São	Paulo	(Cetesb),	 inventário	
de	 emissões	 de	 GEE	 para	 fins	 de	 licenciamento	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (INEA),	 Registro	 Público	
Voluntário	de	emissões	de	GEE	do	Estado	de	Minas	Gerais	(FEAM)	e	Registro	Público	Estadual	de	Emissões	
do	 Paraná.	 Essas	 iniciativas	 possuem	 algumas	 similaridades,	 mas	 também	 diversas	 especificidades.	
Semelhanças	 entre	 os	 sistemas	 podem	 indicar	 a	 existência	 de	 conceitos	 já	 consolidados	 e	 abordagens	
padronizadas.	 Por	 outro	 lado,	 a	 existência	 de	 particularidades	 demonstra	 que	 sistemas	 podem	 ser	
adaptados,	em	razão	de	diferentes	objetivos	e	contextos.		

Abordagem	adotada	no	SCE	EPC		

Apesar	de	ser	uma	simulação	de	sistema	de	comércio	de	emissões,	o	SCE	EPC	é	baseado	em	dados	reais	de	
emissões	 e,	 deste	 modo,	 empresas	 participantes	 devem	 preparar	 e	 publicar	 inventários	 anuais	 de	
emissões,	 e	 realizar	 a	 “conciliação”	 já	 descrita	 anteriormente.	 Inventários	 de	 emissões	 são	 preparados	
seguindo	o	método	GHG	Protocol11,	um	padrão	interacional	para	a	elaboração	de	inventários	de	emissões	
corporativos.	 As	 emissões	 monitoradas	 são	 registradas	 por	 meio	 do	 Registro	 Público	 de	 Emissões	 do	
Programa	Brasileiro	GHG	Protocol12.	Somente	emissões	de	“Escopo	1”	são	consideradas,	que	representam	
as	emissões	diretas	da	organização13.		

Aprendizados		

Um	 dos	 aprendizados	 do	 SCE	 EPC	 que	merece	 destaque	 diz	 respeito	 ao	 conhecimento	 adquirido	 pelos	
participantes	sobre	importantes	diferenças	entre	as	emissões	abrangidas	pelo	inventário	corporativo	e	as	
emissões	 comumente	 monitoradas	 em	 SCEs	 mandatórios.	 Tal	 diferenciação	 tem	 a	 ver	 com	 o	 nível	
organizacional	considerado:		

                                                        
9	Como,	por	exemplo,	níveis	mínimos	de	emissão	a	serem	cobertos	pelo	mercado,	que	 tipo	de	cap	é	 factível	 (global,	 setorial,	
absoluto,	relativo,	etc.),	métodos	de	alocação	pertinentes	(quais	atores	possuem	tecnologias	mais	eficientes	e	devem	receber	
alocações	iniciais	diferenciadas,	etc).		
10	Esforços	esses	que	resultam	em	alocações	de	permissões	diferenciadas,	como	descrito	na	Seção	C. 
11	The	Greenhouse	Gas	Protocol	-	A	corporate	Accounting	and	Reporting	Standard	(www.ghgprotocolbrasil.com.br/).		
12	www.registropublicodeemissoes.com.br		
13	Emissões	diretas	são	provenientes	de	 fontes	que	pertencem	ou	são	controladas	pela	organização.	Existem,	ainda,	emissões	
indiretas	“Escopo	2”	(provenientes	da	compra	de	energia)	e	“Escopo	3”	(demais	emissões	indiretas).    
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• Pelo	 GHG	 Protocol	 e,	 portanto,	 pelo	 SCE	 EPC,	 as	 empresas	 devem	 monitorar	 e	 comunicar	
informações	sobre	todas	as	atividades	e	fontes	de	emissão	(diretas)	da	empresa,	sem	estabelecer	
um	 limiar	 (ou	 limite	de	significância)	para	 fontes	não	relevantes.	Parte-se,	portanto,	de	um	olhar	
centrado	na	organização,	em	consonância	com	os	objetivos	e	diretrizes	do	GHG	Protocol,	que	visa	
promover	 uma	 cultura	 corporativa	 para	 a	 elaboração	 de	 inventários,	 focando	 na	 integralidade	 e	
exatidão	das	informações	monitoradas.	Assim,	não	é	necessário	relatar	informações	desagregadas	
(por	unidade	de	negócio	ou	por	planta/instalação).		

• Já	em	SCEs	mandatórios,	que	são	instrumentos	de	políticas	públicas	de	mitigação,	objetivos	estão	
direcionados	para	a	redução	de	emissões	do	País	ou	jurisdição,	por	meio	de	ações	custo-efetivas.	
Assim,	 busca-se	 a	 identificação	 e	 regulação	 de	 fontes	 representativas	 de	 emissões,	 sem	 a	
necessidade	 de	 abranger	 a	 totalidade	 das	 emissões	 de	 uma	 organização	 ou	 empresa.	
Consequentemente,	 sistemas	 de	 MRV	 em	 mercados	 compulsórios	 registram	 informações	 sobre	
emissões	 que	 ocorrem,	 muitas	 vezes,	 no	 menor	 nível	 organizacional	 possível	 (informações	
desagregadas).	
	

Outro	aspecto	que	pode	ser	ressaltado	está	atrelado	às	regras	e	parâmetros	do	método	GHG	Protocol,	que	
estipula	 diretrizes	 padronizadas	 em	 relação	 a	 métodos	 de	 contabilização	 de	 emissões,	 permitindo	 que	
algumas	definições	sobre	métodos	de	quantificação	sejam	tomadas	pelas	próprias	empresas.	O	Programa	
também	sugere	alguns	métodos	de	quantificação	para	diferentes	 fontes	de	emissão,	 indicando	possíveis	
fatores	de	emissão	a	serem	adotados,	mas	as	empresas	podem	optar	por	métodos	mais	específicos	para	
suas	atividades	de	negócios.		

Em	 um	 SCE	 mandatório,	 é	 importante	 que	 os	 métodos	 de	 contabilização	 e	 quantificação	 sejam	
padronizados,	dentro	do	possível,	para	que	haja	transparência	e	equidade	no	cumprimento	de	obrigações.		

Propostas		

Recomenda-se	a	criação	de	um	programa	nacional	de	relato	de	emissões,	com	características	“bottom-
up”,	que	ofereça	diretrizes	e	defina	processos	padronizados	para	o	monitoramento,	relato	e	verificação	
de	 informações	 desagregadas	 no	 menor	 nível	 organizacional	 possível	 (por	 unidade	 de	 negócio	 ou	
planta/instalação).	 O	 uso	 da	 metodologia	 do	 GHG	 Protocol	 possui	 diversas	 utilidades	 para	 o	
monitoramento,	relato	e	verificação	de	emissões.	Pode-se	mencionar,	por	exemplo,	seus	princípios	para	a	
contabilização	de	emissões	de	GEE,	sendo	esses	a	relevância,	 integralidade,	consistência,	transparência	e	
exatidão	 das	 informações	 apresentadas.	 Contudo,	 é	 importante	 que	 se	 tenha	 ciência	 de	 algumas	 das	
limitações	do	GHG	Protocol,	quando	da	sua	aplicação	em	um	programa	de	relato	de	emissões	para	fins	de	
mercado14.	 Programas	 de	 relato	 para	 fins	 de	 mercado,	 ao	 contrário	 do	 que	 ocorre	 no	 GHG	 Protocol,	

                                                        
14	A	metodologia	estipula	regras	padronizadas	somente	em	relação	à	métodos	de	contabilização	de	emissões,	permitindo	que	
algumas	 definições	 sobre	 procedimentos	 de	 quantificação	 sejam	 tomadas	 pelas	 próprias	 empresas.	 Ademais,	 a	metodologia	
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estipulam	procedimentos	padronizados	de	MRV	de	emissões	no	menor	nível	organizacional	possível,	sem	
precisar	 abranger	 a	 totalidade	 das	 emissões	 de	 uma	 organização	 ou	 empresa.	 Isso	 traz	 maior	 custo-
efetividade	ao	atingimento	de	objetivos	de	políticas	de	mitigação.		

Para	auxiliar	no	cumprimento	de	obrigações	relativas	ao	MRV	de	um	possível	SCE	Nacional,	recomenda-
se	que	o	programa	nacional	de	relato	de	emissões	forneça	um	banco	de	dados	de	fatores	de	emissão	(de	
GEE)	 padrão,	 que	 pode	 ser	 utilizado	 pelos	 atores	 regulados	 na	 quantificação	 de	 suas	 emissões.	 Em	
especial	para	o	primeiro	período	de	cumprimento,	ou	até	mesmo	em	fases	de	teste,	o	banco	de	dados	de	
fatores	 de	 emissão	 facilita	 o	 entendimento	 e	 cumprimento	 das	 obrigações,	 além	 de	 promover	 a	
padronização	 dos	 dados	 relatados.	 Ainda	 assim,	 atores	 regulados	 devem	poder	 fazer	 uso	 de	 fatores	 de	
emissão	específicos,	que	diferem	do	padrão	fornecido	pelo	regulador,	desde	que	devidamente	certificados	
ou	validados	por	meio	de	processo	definido	pelo	regulador.			

Recomenda-se	que	a	 criação	de	um	programa	de	 relato	de	emissões	ocorra	em	momento	anterior	ao	
início	do	SCE,	em	tempo	suficiente	para	obtenção	de	dados	sobre	fontes	de	emissões	que	possibilitem	ao	
órgão	 regulador	 tomar	decisões	 informadas	 sobre	os	 elementos	 estruturantes	do	mercado.	Uma	base	
informacional	robusta	e	padronizada,	não	apenas	com	dados	desagregados,	mas	também	com	abrangência	
temporal,	é	fundamental	para	o	desenho	de	um	SCE.	Isso	se	aplica	especialmente	em	relação	à	tomada	de	
decisão	 embasada	 no	 que	 concerne	 alguns	 dos	 elementos	 estruturais	 a	 serem	 definidos	 pelo	 agente	
regulador,	tais	como	cobertura,	teto	de	emissões	(cap)	e	métodos	de	alocação.		

Antes	 da	 criação	 de	 um	 programa	 nacional	 de	 relato	 de	 emissões,	 é	 recomendável	 que	 se	 tome	
conhecimento	dos	sistemas	de	informações	estaduais	semelhantes	em	andamento,	e	que	se	busque	um	
alinhamento	 entre	 o	 sistema	 nacional	 e	 sistemas	 já	 existentes.	 Isso	 é	 importante	 para	 evitar	 custos	
administrativos	desnecessários	e	inconsistências	metodológicas.	Dentro	do	possível,	é	importante	também	
estabelecer	um	sistema	de	informação	que	permita	o	intercâmbio	de	dados	e	promova	a	compatibilidade	
e	 interoperabilidade	 entre	 o	 novo	 sistema	 e	 iniciativas	 estaduais.	 Nesse	 sentido,	 é	 possível	 estabelecer	
acordos	 de	 cooperação	 técnica	 ou	 de	 convênios	 para	 fomentar	 o	 intercâmbio	 de	 informações	 entre	 o	
sistema	federal	e	sistemas	estaduais.		

4.2	Cobertura		

Breve	descrição	

Em	 linhas	 gerais,	 a	 cobertura	 de	 um	 SCE	 engloba	 definições	 sobre	 os	 gases	 de	 efeito	 estufa,	 fontes	 de	
emissão,	 atividades	 e/ou	 instalações	 para	 os	 quais	 será	 necessário	 entregar	 permissões	 ao	 final	 de	 um	

                                                                                                                                                                                                        
está	 voltada	 para	 a	 preparação	 de	 inventários	 corporativos	 de	 emissões,	 ou	 seja,	 está	 centrada	 na	 visão	 da	 organização,	
trazendo	à	tona	informações	relevantes	para	a	gestão	de	emissões	do	ponto	de	vista	da	empresa.	
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período	de	cumprimento.	Desse	modo,	a	cobertura	é	um	dos	aspectos	iniciais	a	ser	considerado	quando	da	
concepção	 de	 um	 SCE,	 somente	 antecedido	 por	 aspectos	 e	 definições	 mais	 gerais,	 como	 estudos	 de	
impactos	regulatórios,	enquadramento	legal	e	arranjos	institucionais	necessários.				

A	partir	de	análises	centradas	no	perfil	de	emissões	de	um	país	ou	jurisdição,	o	desenho	de	um	SCE	deve	
considerar	 a	 cobertura	 de	 uma	 parcela	 representativa	 dessas	 emissões.	 Para	 evitar	 esforços	 (e	 custos)	
desnecessários,	 deve-se	 buscar	 abranger	 o	 máximo	 de	 emissões,	 porém,	 envolvendo	 o	menor	 número	
possível	 de	 atores	 e/ou	 fontes	 de	 emissão.	 Essa	 abordagem	 reduz,	 sobretudo,	 as	 necessidades	
administrativas	e	os	custos	de	monitoramento	e	fiscalização,	que	podem	prejudicar	a	custo-efetividade	do	
instrumento.		

Cabe	 salientar	 que	 um	 número	 demasiadamente	 pequeno	 de	 participantes	 pode	 afetar	 o	 adequado	
funcionamento	 do	 mercado,	 se	 os	 custos	 de	 abatimento	 (de	 redução	 de	 emissões)	 não	 estiverem	
suficientemente	 diferenciados	 entre	 os	 (poucos)	 participantes	 do	 mercado.	 Assim,	 faz-se	 necessário	
encontrar	 um	 ponto	 de	 equilíbrio	 entre,	 por	 um	 lado,	 os	 benefícios	 econômicos	 proporcionados	 pela	
inclusão	de	um	amplo	e	diversificado	grupo	de	atores	e,	por	outro	lado,	custos	adicionais	administrativos	
que	isto	pode	trazer.				

Abordagem	adotada	no	SCE	EPC		

As	atividades	e/ou	 instalações	cobertas	pelo	SCE	EPC	 foram	determinadas	com	base	nas	especificidades	
das	empresas	que	optaram	por	 integrar	 a	 Iniciativa.	Assim,	diferentemente	do	que	ocorre	em	SCEs	que	
compõem	 o	 “pacote	 de	 instrumentos”	 de	 políticas	 públicas	 de	 mitigação,	 algumas	 das	 atividades	
contempladas	no	SCE	EPC	pertencem	a	setores	da	economia	que	usualmente	não	são	abrangidos	por	esse	
tipo	de	 instrumento	 (serviços	 financeiros,	 telecomunicações	e	varejistas,	entre	outros)15.	Dessa	 forma,	a	
iniciativa	 conta	 com	 uma	 grande	 diversidade	 de	 setores,	 fontes	 e	 instalações	 cobertos.	 Em	 2016,	 nove	
setores	 foram	 cobertos	 pelo	 SCE	 EPC:	 agrícola,	 construção	 civil,	 energia,	 extrativista,	 indústria	 de	
transformação,	logística	e	transporte,	produção	florestal	e	papel-celulose,	serviços	e	tratamento	de	água	e	
esgoto.		

	São	 cobertas	pelo	 SCE	EPC	as	 atividades	e/ou	 instalações	das	empresas	participantes	que	abrangem	os	
gases	 e	 fontes	 de	 emissão	 que	 compõem	 o	 Escopo	 1	 de	 seus	 inventários	 corporativos,	 preparados	 de	
acordo	com	a	metodologia	GHG	Protocol.		

Aprendizados		

                                                        
15	Por	geralmente	não	representarem	parcela	relevante	das	emissões	de	um	país	ou	jurisdição.		
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No	 primeiro	 ano	 de	 operações	 (2014),	 além	 das	 emissões	 de	 Escopo	 1,	 foram	 incluídas	 também	 as	
emissões	de	Escopo	2	das	empresas	participantes,	que	representam	(parte	de)	suas	emissões	indiretas16.	
Isso	ocorreu	principalmente	em	função	da	representatividade	do	Escopo	2	no	perfil	de	emissões	de	alguns	
dos	 setores	 participantes	 (serviços,	 distribuição	 de	 energia	 elétrica	 etc.).	 Assim,	 essa	 decisão	 visou	
propiciar	a	participação	e	o	aprendizado	de	empresas	de	diversos	setores,	fomentar	o	debate	em	torno	da	
composição	da	matriz	elétrica	nacional,	além	de	reconhecer	os	esforços	voltados	à	eficiência	energética17.		

Nos	anos	subsequentes	(2015	e	2016),	emissões	de	Escopo	2	foram	desconsideradas,	em	busca	de	maior	
alinhamento	às	práticas	em	mercados	compulsórios	que,	normalmente,	não	incluem	esse	tipo	de	emissão.	
Efetivamente,	 emissões	 indiretas	 de	 uma	 organização	 sempre	 serão	 emissões	 diretas	 de	 outra	
organização.	Portanto,	a	exclusão	de	emissões	de	Escopo	2	em	SCEs	não	significa	a	desconsideração	dessas	
fontes	 de	 emissão.	 Pelo	 contrário,	 tal	 abordagem	 pode	 contribuir	 para	 uma	 redução	 de	 custos	
(administrativos,	monitoramento,	fiscalização,	etc.),	partindo	da	suposição	de	que	o	número	de	geradores	
de	 energia	 (responsabilizados	pelas	 emissões	de	 Escopo	1)	 é	 inferior	 ao	número	de	usuários	 da	mesma	
quantidade	de	energia	(responsabilizados	pelas	emissões	de	Escopo	2).		

Os	 custos	 mencionados	 no	 parágrafo	 anterior,	 em	 especial	 os	 custos	 de	 MRV,	 estão	 fortemente	
relacionados	à	abordagem	que	se	adota	para	a	definição	dos	tipos	de	atividades	que	serão	reguladas:	as	
que	 efetivamente	 emitem	GEE	 (emissões	 diretas),	 ou	 que	 indiretamente	 são	 responsáveis	 pela	 emissão	
(emissões	 indiretas).	 Tais	 custos	 podem	 variar	 consideravelmente	 dependendo	 do	 ponto	 na	 cadeia	
produtiva	no	qual	a	atividade	ocorre:	em	um	ponto	mais	inicial	(upstream)	ou	em	momento	mais	próximo	
do	uso	final	(downstream).		

Com	efeito,	são	necessárias	avaliações	criteriosas	e	análises	de	impacto	regulatório	para	que	a	tomada	de	
decisão	 sobre	 cobertura	 de	 SCEs	 promova	 a	 custo-efetividade	 do	 mercado.	 Não	 obstante,	 é	 possível	
afirmar	que,	em	linhas	gerais,	atividades	que	envolvem	um	grande	número	de	atores	e	possuem	fontes	de	
emissão	 pulverizadas	 estão	 associadas	 a	 maiores	 custos	 adicionais,	 principalmente	 em	 relação	 ao	
monitoramento	e	verificação	das	emissões18.	

Propostas		

Definições	 sobre	 setores	 e	 atividades	 a	 serem	 incluídos	 em	um	SCE	nacional	 devem	considerar,	 entre	
outros	 aspectos,	 os	 custos	 atrelados	 à	 inclusão	 de	 determinada	 fonte	 de	 emissão.	 Em	 geral,	 deve-se	
                                                        
16	Com	efeito,	o	GHG	Protocol	define	dois	tipos	de	emissões	indiretas:	Escopo	2	e	Escopo	3.	O	Escopo	2	compreende	as	emissões	
de	 uma	 organização	 ligadas	 à	 compra	 e	 uso	 de	 energia	 para	 a	 geração	 de	 eletricidade,	 calefação	 ou	 refrigeração,	 ou	 vapor	
adquirido	para	consumo	próprio.	Já	o	Escopo	3	diz	respeito	aos	outros	tipos	de	emissões	indiretas	não	incluídas	no	Escopo	2.  
17	Para	tanto,	o	fator	de	emissão	do	Sistema	Interligado	Nacional	(SIN)	usado	na	simulação	foi	fixado	no	ano	base	de	2013.		
18	Exemplos	 de	 fontes	 de	 emissão	 downstream	 que	 podem	 ter	 custos	 acima	 do	 necessário	 são	 a	 queima	 de	 combustíveis	
automotivos	 (emissões	 diretas)	 e	 o	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 (emissões	 indiretas).	 Já	 exemplos	 de	 fontes	 de	 emissões	
upstream	 que	 podem	 ter	 custos	 elevados	 são	 pecuária	 (emissões	 diretas)	 e	 produção	 de	 combustíveis	 fósseis	 (emissões	
indiretas).     
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evitar	 regular,	 via	 SCE,	 atividades	 que	 envolvem	 um	 grande	 número	 de	 atores	 e	 possuem	 fontes	 de	
emissão	pulverizadas,	já	que	isso	tende	a	trazer	maiores	custos	administrativos,	principalmente	em	relação	
ao	 monitoramento	 e	 verificação.	 Importa	 ainda	 destacar	 que	 a	 busca	 pela	 redução	 de	 custos	 (de	
administração	 e	 MRV,	 por	 exemplo)	 não	 pode	 vir	 em	 detrimento	 da	 liquidez	 do	 mercado,	 condição	
fundamental	para	que	o	SCE	possa	operar	adequadamente.	Invariavelmente,	será	necessário	garantir	que	
o	SCE	possua	um	número	razoável	de	participantes	com	custos	de	abatimento	dessemelhantes.		

Setores	e	atividades	cobertos	pelo	SCE	devem	incluir	fontes	de	emissão	representativas	para	o	perfil	de	
emissões	do	País,	ainda	não	reguladas	por	meio	de	outros	instrumentos	e	políticas.	Para	evitar	esforços	
desnecessários,	 recomenda-se	 que	 a	 cobertura	 de	 um	 SCE	 nacional	 busque	 abranger	 uma	 porção	
significativa	das	emissões	do	País.	Por	outro	lado,	a	fim	de	reduzir	ineficiências	de	políticas	públicas,	o	SCE	
nacional	deve	cobrir	somente	fontes	de	emissão	ainda	não	abrangidas	por	outras	políticas	ou	programas	
de	 mitigação.	 Concomitantemente,	 é	 importante	 que	 se	 faça	 uma	 avaliação	 de	 políticas	 públicas	
conflitantes,	 que	 oferecem	 incentivos	 ao(s)	 setor(es)	 cobertos	 pelo	 SCE,	 estimulando	 opções	 carbono-
intensivas.		

Para	garantir	a	integridade	ambiental	do	SCE,	devem	ser	incluídas,	em	um	primeiro	momento,	atividades	
e	fontes	para	as	quais	é	possível	exigir	o	cumprimento	de	diretrizes	de	relato	e	a	adequada	fiscalização.	
A	integridade	ambiental	do	instrumento	só	será	garantida	por	meio	de	um	processo	de	MRV	executável	e	
transparente,	que	não	seja	excessivamente	burocrático.	Desse	modo,	é	possível	expandir	gradualmente	a	
cobertura	do	mercado,	seja	pela	redução	dos	limites	mínimos	de	inclusão	(em	termos	de	emissão	de	GEE),	
seja	pela	 ampliação	do	escopo	das	atividades	e	 gases	 regulados.	 Tal	 abordagem	escalonada	 simplifica	o	
monitoramento	 das	 emissões	 por	 parte	 dos	 atores	 regulados,	 facilitando	 o	 cumprimento	 inicial	 das	
obrigações	 estipuladas.	 Favorece,	 igualmente,	 a	 aceitação	 inicial	 do	 SCE,	 por	 impor	 níveis	 menores	 de	
complexidades	técnica	e	administrativa.		

4.3	Limite	de	emissões	(Cap)	
	
Breve	descrição		
	
Em	 um	 sistema	 de	 comércio	 de	 emissões,	 um	 limite	 de	 emissões	 (cap)	 é	 estabelecido	 e	 revertido	 em	
permissões	 que	 podem	 ser	 distribuídas	 e/ou	 vendidas	 para	 as	 empresas	 reguladas,	 as	 quais	 podem	
negociar	entre	si.	
	
Para	estabelecimento	do	cap,	diversas	variáveis	podem	(e	devem)	ser	levadas	em	consideração,	como	os	
benefícios	 ambientais,	 os	 custos	 para	 atingir	 determinado	 objetivo	 e	 a	 relação	 entre	 crescimento	
econômico	 e	 emissões	 de	 GEE.	 Além	 disso,	 o	 nível	 de	 aceitação	 dos	 participantes	 com	 relação	 a	
determinado	tipo	de	cap	também	representa	aspecto	relevante	a	ser	considerado.	
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Em	 linhas	 gerais,	 o	 cap	 pode	 ser	 absoluto	 ou	 relativo.	O	 cap	 absoluto	 estabelece	 um	 limite	máximo	de	
emissões	 em	 termos	 absolutos,	 já	 o	 cap	 relativo	 restringe	 as	 emissões	 a	 uma	 taxa	 pré-estabelecida	
(conhecida	como	indicador	de	intensidade	carbônica),	que	pode	ser	função	de	alguma	variável	econômica	
(PIB,	por	exemplo)	ou	produção	física:		

• Cap	absoluto:	definição	da	meta	global	de	emissões	em	termos	nominais,	por	exemplo:	1	milhão	de	
tCO2e;	

• Cap	relativo:	definição	de	meta	para	a	intensidade	de	emissões,	por	exemplo:	10	tCO2e/R$.	Volume	
global	de	emissões	varia	conforme	desempenho	econômico.	

	
Em	ambos	os	casos,	o	cap	pode	(e	deve)	ser	reajustado	(reduzido)	ao	longo	do	tempo.	A	maioria	dos	SCEs	
faz	uso	de	cap	absoluto,	visando	oferecer	maior	nível	de	segurança	em	relação	ao	cumprimento	de	suas	
políticas	de	mitigação	e	respectivas	metas	(absolutas)	de	redução	de	emissões.	Um	exemplo	de	SCE	que	já	
utiliza,	em	algum	grau,	um	cap	relativo	é	o	SCE	de	Shenzhen,	na	China.		
	
Abordagem	adotada	no	SCE	EPC	

No	SCE	EPC,	o	cap	foi	calculado	tendo	como	referência	o	ano	base	de	2013,	já	que	parte	das	empresas	não	
possuía	histórico	de	emissões	anterior	a	esse	ano.		

Inicialmente,	 houve	 preferência	 pela	 adoção	 de	 um	 cap	 relativo,	 pois	 esta	 abordagem	 permite	 alinhar	
esforços	 de	 redução	 ao	 desempenho	 da	 economia.	 Entretanto,	 houve	 dificuldade	 em	 identificar	 uma	
variável	 econômica	 para	 relativização	 dos	 dados	 de	 emissões	 do	 conjunto	 de	 empresas	 e	 setores	
envolvidos.	 Variáveis	 financeiras,	 por	 exemplo,	 estão	 sujeitas	 a	 flutuações	 de	mercado	 e,	 assim,	 podem	
não	refletir	a	eficiência	na	produção	por	parte	da	empresa.	Essa	dificuldade	potencializou-se	ao	considerar	
a	lacuna	de	dados	confiáveis,	já	que,	para	muitas	empresas,	dados	de	produção	e	outros	são	considerados	
estratégicos,	indisponíveis	para	publicação.	Por	esses	motivos,	o	SCE	EPC	adotou	um	cap	absoluto.	

As	incertezas	associadas	a	metas	de	redução	para	o	período	pós	2020	no	Brasil19	fizeram	com	que	a	meta	
do	SCE	EPC	fosse	baseada	no	EU	ETS,	uma	de	suas	principais	referências.	Além	disso,	por	ser	tratar	de	um	
exercício	com	fins	principalmente	didáticos,	seria	importante	adotar	uma	meta	restritiva	o	suficiente	para	
levar	as	empresas	a	operarem	no	mercado.	Portanto,	a	meta	inicialmente	adotada,	em	2014,	foi	de	10%	de	
redução	 (com	relação	ao	ano	base),	 considerando	ainda	uma	meta	 incremental	de	2%	ao	ano	 (meta	de	
12%	em	2015	e	14%	em	2016).		

Vale	mencionar	que	muitas	empresas	optaram	pela	adoção	de	meta	 setorial,	de	 forma	a	 contemplar	as	
oportunidades	e	os	desafios	dos	setores	para	redução	de	emissão,	entretanto,	mais	uma	vez,	devido	à	falta	

                                                        
19	A	Política	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima	(PNMC)	estipula	metas	de	mitigação	somente	até	2020.		
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de	informações,	por	exemplo,	do	potencial	e	custo	marginal	de	redução	setorial,	não	foi	possível	adoção	
deste	tipo	de	meta.		

A	meta	de	redução	é	um	dos	principais	pontos	debatidos	pelas	empresas,	uma	vez	que	impacta	os	custos	
de	 mitigação	 que	 devem	 ser	 incorridos	 para	 atingi-la.	 Para	 muitas	 empresas,	 este	 custo	 ainda	 é	
desconhecido.	 De	 acordo	 com	 um	 questionário	 sobre	 gestão	 das	 emissões	 aplicado	 entre	 as	 empresas	
participantes,	 apenas	 duas	 relataram	 considerar	 o	 custo	 de	 abatimento	 da	 tonelada	 de	 CO2e	 em	 sua	
gestão	de	emissões.		

A	partir	da	demanda	das	empresas	participantes	do	SCE	EPC	por	compreender	como	um	sistema	de	cap	
relativo	 funcionaria	na	 simulação,	bem	como	 seus	desdobramentos	para	 a	dinâmica	e	performances	do	
mercado,	realizou-se,	em	2015,	um	estudo	sobre	adoção	de	tal	abordagem.		

O	 referido	estudo,	que	adotou	como	variável	econômica	o	PIB	nacional	de	2015,	apresentou	o	 seguinte	
resultado:	considerando	previsões	no	início	do	ano,	que	apresentavam	um	crescimento	projetado	de	0,5%,	
e	assumindo	que	a	última	previsão	de	PIB,	que	apresentava	um	crescimento	de	-2,97%,		se	concretizaria	ao	
final	 do	 ano,	 conclui-se	 que	 o	 ajuste	 “ex	 post”	 intrínseco	 a	 um	 sistema	 de	 cap	 relativo	 reduziria	 a	
quantidade	de	títulos	disponíveis	em	3,47%	ao	final	do	ciclo,	ou	seja,	tornaria	o	atingimento	da	meta	mais	
difícil	para	as	empresas	do	que	ele	seria	em	um	regime	de	cap	absoluto.		

Aprendizados		

Um	dos	principais	aprendizados	do	SCE	EPC	refere-se	à	importância	de	se	ter	um	sistema	de	MRV	robusto	
e	 com	 dados	 disponíveis	 sobre	 históricos	 de	 emissões	 e	 produção,	 além	 de	 desagregados	 (no	 nível	 de	
planta/instalação).	 Isso	permite	que	decisões	 informadas	sejam	tomadas	sobre	o	tipo	de	cap,	e	 também	
em	relação	ao	tipo	e	teor	da	meta	de	redução.	Tal	histórico	é	fundamental	para	compreender	a	dinâmica	e	
as	especificidades	dos	setores	e,	consequentemente,	para	escolher	a	linha	de	base20	e	tipo	de	cap.	Alguns	
setores,	por	exemplo,	estão	em	constante	crescimento	e	a	adoção	do	ano	base	no	SCE	EPC,	pela	falta	de	
dados	históricos,	não	levou	este	fator	em	consideração.		

Outro	aprendizado	refere-se	ao	fato	de	que	o	cumprimento	da	meta	não	será	necessariamente	mais	fácil	
sob	um	regime	com	cap	relativo	que	em	um	regime	de	cap	absoluto.	Em	um	cenário	em	que	a	realização	
do	PIB,	por	exemplo,	é	maior	do	que	o	esperado,	um	cap	absoluto	torna	as	exigências	do	programa	mais	
difíceis	de	serem	atingidas.	Já	em	um	cenário	em	que	a	realização	do	PIB	é	menor	do	que	se	era	esperado,	
o	regime	de	cap	relativo	é	que	tornará	a	meta	de	redução	mais	difícil	de	ser	atingida.		

                                                        
20	Período	específico	no	qual	o	perfil	de	emissões	de	gases	de	efeito	estufa	(GEE)	será	utilizado	como	base	para	o	cálculo	do	
cap.	
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Por	fim,	o	principal	aprendizado	é	que	o	nível	de	ambição	da	meta	de	redução	é	mais	 importante	que	o	
formato	de	cap	escolhido	para	um	SCE.	Ou	seja,	qualquer	trajetória	de	longo	prazo	tida	como	ideal	para	as	
emissões	de	GEE	pode	ser	alcançada	tanto	por	um	cap	absoluto	quanto	relativo,	desde	que	os	parâmetros	
sejam	estipulados	e	ajustados	de	forma	a	garantir	os	objetivos	ambientais	desejados.		

Propostas	

Os	setores	regulados	devem	ser	consultados	ou	participar	do	processo	de	definição	do	cap	em	um	SCE	
de	 abrangência	 nacional.	 O	 envolvimento	 de	 atores	 do	 setor	 privado	 é	 fundamental	 para	 um	melhor	
entendimento	 das	 especificidades	 de	 cada	 setor,	 o	 que	 facilitará	 a	 definição	 de	 esforços	 de	 redução	
factíveis,	além	de	contribuir	para	o	avanço	na	mensuração	e	relato	das	emissões	e	aceitação	das	limitações	
impostas.		

Sugere-se	 que	 inicialmente	 seja	 adotado	 um	 cap	 absoluto,	 com	 posterior	 estudo	 de	 viabilidade	 e	
conveniência	da	adoção	de	um	cap	relativo.	Tal	sugestão	se	deve	à	provável	falta	de	informação	acessível,	
atualizada	e	 acurada	 sobre	emissões	no	nível	 das	 instalações	 (por	 exemplo,	 plantas	 industriais)	 e	dados	
que	relacionem	essas	emissões	a	variáveis	econômicas.		

Recomenda-se	que	a	meta	de	redução	do	SCE	seja	calculada	com	base	em	médias	históricas	de	emissão,	
evitando	assim	o	uso	de	um	único	ano	base	para	a	definição	do	cap.	O	uso	de	um	único	ano	base	para	a	
definição	do	cap	não	considera	adequadamente	tendências	ou	oscilações	de	emissão	e	produção,	o	que	
pode	resultar	na	definição	de	esforços	de	mitigação	desproporcionais.	Ao	fazer	uso	de	médias	históricas	
para	 definição	 do	 cap,	 flutuações	 são	 suavizadas,	 proporcionando	metas	 de	 redução	mais	 equilibradas,	
exigindo	esforços	de	redução	mais	razoáveis.		

Recomenda-se	 que	 parte	 do	 cap	 seja	 reservado	 para	 a	 alocação	 de	 permissões	 a	 possíveis	 novos	
entrantes	 no	mercado.	Ao	 definir	 o	 cap,	 o	 órgão	 regulador	 deve	 sempre	 considerar	 a	 possibilidade	 de	
novos	 entrantes	 no	 SCE,	 reservando	 parte	 do	 cap	 para	 acomodar	 tais	 situações.	 No	 decorrer	 de	 um	
período	de	cumprimento,	é	possível	que	instalações	atinjam	o	limite	mínimo	de	emissões	para	entrar	no	
mercado	ou	novas	instalações	sejam	construídas.	Nessas	circunstâncias,	uma	reserva	de	permissões	pode	
ser	alocada	aos	novos	participantes	para	que	estes	possam	atuar	plenamente	no	mercado.		

4.4	Alocação	de	permissões		
	
Breve	Descrição	
	
A	 alocação	 de	 permissões	 consiste	 na	 inserção	 de	 um	 volume	 de	 permissões	 de	 emissão	 no	mercado,	
compatível	com	o	cap	previamente	definido.	Este	processo	pode	se	dar	de	uma	única	vez	ou	de	maneira	
gradual,	 ao	 longo	 do	 ciclo.	 Um	 dos	 principais	 aprendizados	 obtidos	 nos	 mais	 de	 dez	 anos	 de	
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funcionamento	de	SCEs	ao	redor	do	mundo	foi	que	o	método	para	definir	a	alocação	é	crucial	para	o	bom	
funcionamento	do	mercado.	

Pode-se	alocar	 as	permissões	 gratuitamente,	por	meio	de	 leilões	ou	de	 forma	híbrida.	Dentro	da	opção	
gratuita,	a	alocação	pode	ser	feita	de	duas	formas:	por	grandfathering	ou	por	benchmarking.	Na	primeira	
opção	aloca-se	gratuitamente	as	permissões	necessárias	com	base	nas	emissões	históricas	de	cada	agente	
regulado,	 enquanto	 na	 segunda	 aloca-se	 porções	 das	 permissões	 de	 acordo	 com	 a	 performance	
carbônica21	de	cada	regulado,	de	forma	a	recompensar	esforços	passados	de	redução	de	emissões.	

Abordagem	adotada	no	SCE	EPC	

No	 SCE	 EPC,	 a	 alocação	 de	 permissões	 é	 feita	 de	 forma	 híbrida	 -	 leilão	 e	 alocação	 gratuita.	 Parte	 das	
permissões	são	alocadas	gratuitamente,	no	início	do	ciclo	operacional,	tendo	como	base	o	benchmarking	
setorial	 ou	 subsetorial,	 definido	 a	 partir	 de	 indicadores	 de	 intensidade	 carbônica	 (IICs)	 intra-setoriais.	 A	
empresa	benchmark	(com	o	menor	indicador	de	intensidade	carbônica)	de	cada	setor	ou	subsetor	recebe	
gratuitamente	60%	das	permissões	estimadas	necessárias	para	sua	conciliação,	enquanto	a	empresa	com	o	
pior	 indicador	 de	 cada	 setor	 recebe	 40%	 das	 permissões	 de	 forma	 gratuita.	 Empresas	 com	 indicadores	
intermediários	 recebem	porcentagens	proporcionais.	Em	setores	com	apenas	uma	empresa,	esta	 recebe	
50%	das	permissões	gratuitamente.	O	restante	das	permissões	é	inserido	no	mercado	por	meio	de	leilões	
que	ocorrem	ao	longo	do	ciclo	operacional	do	SCE	EPC.	

Os	leilões	do	SCE	EPC	respeitam	os	critérios	de	maior	oferta	e,	posteriormente,	de	primeiro	proponente.	
Seguindo	 esta	 estrutura,	 em	 todos	 os	 ciclos	 operacionais	 os	montantes	 de	 permissões	 introduzidos	 no	
mercado	 via	 alocação	 inicial	 gratuita	 e	 via	 leilões	 foram	 similares.	 Isto	 é,	 no	 SCE	 EPC	 aproximadamente	
50%	das	permissões	é	alocada	via	leilões.	A	partir	do	ciclo	de	2016	foi	imposto	um	limite	de	arremate	nos	
leilões.	Cada	empresa	participante	pode	arrematar,	no	máximo,	50%	do	volume	ofertado	em	cada	leilão.	

Aprendizados	

Um	dos	principais	aprendizados	do	SCE	EPC	neste	campo	diz	respeito	à	construção	dos	IICs	para	a	alocação	
por	benchmarking.	

Embora	 o	 indicador	 intersetorial	 baseado	 em,	 por	 exemplo,	 variáveis	 financeiras,	 possa	 ser	 aplicado	 a	
qualquer	empresa	-	permitindo	estabelecer	paralelos	entre	os	setores	da	economia	-	seu	uso	deve	ser	feito	
com	cautela	por	eliminar	da	análise	questões	relevantes	e	específicas	de	cada	atividade	empresarial.	Além	
disso,	ao	 se	adotar	variáveis	 financeiras	o	 indicador	é	 impactado	por	variações	econômicas,	 como	as	de	
taxas	de	inflação	e	câmbio,	o	que	pode	causar	distorções	e	incompatibilizar	a	comparação	entre	os	setores.	
                                                        
21	Normalmente	 verificada	através	de	um	 índice	de	 intensidade	 carbônica	 (Emissões	 ÷	Produção).	Quanto	menor	este	 índice,	
melhor	a	performance	do	ente	e,	consequentemente,	maior	a	proporção	gratuita	recebida	por	este.	Este	percentual	gratuito	é	
então	combinado	a	algum	indicador	de	produção	para	determinar	o	montante	de	permissões	a	ser	alocado.	
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Nesse	sentido,	é	desafiadora	a	definição	do	denominador	do	 IIC	 intersetorial	e	a	baixa	especificidade	do	
indicador	pode	levar	à	incoerência	na	comparação	entre	os	agentes.	Por	outro	lado,	este	tipo	de	indicador	
reduz	complexidade	do	exercício	por	não	requer	classificação	setorial	e	definição	das	“atividades	fim”	de	
cada	grupo	de	empresas.	Não	obstante,	no	SCE	EPC	optou-se	por	utilizar	indicadores	intra-setoriais.		

Indicadores	intra-setoriais	foram,	portanto,	adotados	e	se	mostraram	efetivos	no	alcance	de	dois	objetivos	
traçados	 pelo	 grupo	 de	 empresas	 envolvidas:	 (i)	 subsidiar	 a	 definição	 de	 alocações	 iniciais	 gratuitas	 de	
permissões	 de	 emissões	 de	 acordo	 com	 o	 desempenho	 das	 empresas	 em	 relação	 a	 um	 benchmark	 do	
mesmo	setor	/	subsetor;	 (ii)	subsidiar	análises	de	eficiência	de	emissões	de	uma	empresa	em	relação	ao	
seu	ano	base	e	em	relação	às	demais	empresas	do	setor.	

Os	IICs	intra-setoriais,	por	sua	vez,	esbarram	na	dificuldade	de	classificar	setorialmente	algumas	empresas	
que	 desempenham	 mais	 de	 uma,	 por	 vezes	 diversas,	 atividades	 econômicas	 e	 na	 potencial	
indisponibilidade	de	dados	para	cálculos	dos	 indicadores.22	Ainda,	é	desafiador	encontrar	uma	métrica	a	
ser	adotada	no	denominador	representativa	das	atividades	de	todas	as	empresas	enquadradas	no	setor	ou	
subsetor.	

Neste	 contexto,	 no	 SCE	 EPC	 foram	 utilizadas	 proxies	 para	 a	 produção	 disponibilizadas	 pelas	 empresas,	
como	 por	 exemplo,	 número	 de	 funcionários,	 receita	 bruta	 e	 horas-homem	 trabalhadas.	 Os	 dados	 de	
produção	que	compõem	os	 IICs	são	diversos	(não	seguem	a	mesma	unidade,	como	as	emissões,	sempre	
em	tCO2e),	de	forma	que	geram	IICs	não	comparáveis	entre	os	setores,	apenas	entre	as	empresas	de	um	
mesmo	 setor	 ou	 subsetor	 (indicadores	 intra-setoriais).	 Dessa	 forma,	 os	 IICs	 adotados	 no	 SCE	 EPC	
mostraram-se	efetivos	para	o	propósito	de	comparar	as	empresas	dentro	de	um	mesmo	setor/subsetor,	
permitindo	a	consideração	das	especificidades	de	cada	setor	 (ou	subsetor)	 individualmente	 (viabilizando	
um	bom	design	de	benchmarking),	sem	a	intenção	de	embasar	a	definição	de	quantidades	diferenciadas	a	
serem	destinada	a	cada	setor.		

No	entanto,	destaca-se	a	importância	de	avaliar	as	condições	de	cada	setor,	individualmente	e	em	relação	
aos	 demais,	 antes	 de	 definir	 o	 método	 de	 alocação	 dentre	 as	 empresas	 de	 cada	 setor/subsetor.	 A	
estratégia	de	alocação	deve	levar	em	consideração	tanto	os	esforços	passados	e	os	custos	de	abatimento	
quanto	questões	de	competitividade	setorial	e	 risco	de	carbon	 leakage;	que	não	necessariamente	serão	
uniformes	entre	os	setores.	

Para	 o	 cálculo	 assertivo	 dos	 IICs,	 sejam	 eles	 inter	 ou	 intra-setoriais,	 o	 acesso	 à	 informação	 confiável	 e	
desagregada	 por	 unidade	 de	 produção	 é	 fundamental	 e	 desafiador.	 A	 experiência	 do	 SCE	 EPC	 nesse	
sentido	evidenciou	que	as	empresas	participantes,	apesar	de	reconhecerem	a	relevância	dos	IICs	para	que	
o	 SCE	 seja	 efetivo	 e	 justo	 na	 distribuição	 dos	 custos	 entre	 os	 agentes,	 apresentam	 barreiras	 ao	
                                                        
22	Por	inexistência	de	tais	dados	ou	pela	não	disponibilização	da	informação	necessária,	por	ser	entendida	como	estratégica	por	
parte	das	empresas.	
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compartilhamento	 das	 informações,	 seja	 por	 parte	 considerável	 ainda	 não	 relatar	 suas	 emissões	
desagregadas	 (por	unidade/planta),	 seja	pelas	 informações	de	produção	 serem,	por	 vezes,	 consideradas	
estratégicas	e	confidenciais.		

Por	um	lado,	é	fundamental	avançar	no	monitoramento	e	relato	das	informações	necessárias	à	tomada	de	
decisão	 sobre	 a	 alocação.	 Por	 outro,	 aprendeu-se	 que	 o	 envolvimento	 das	 empresas	 no	 debate	 sobre	
métodos,	informações	e	desafios	para	a	alocação	é	capaz	de	reduzir	resistências	e	engajá-las	em	esforços	
para	avançar	no	MRV.		

Outros	 importantes	 aprendizados	 do	 SCE	 EPC	 dizem	 respeito	 aos	 leilões.	 A	 partir	 de	 2016,	 seguindo	
tendências	 internacionais,23	limitou-se	o	montante	máximo	adquirível	 por	empresas	participantes	 a	50%	
do	 volume	 ofertado	 no	 leilão	 para	 barrar	 comportamentos	 estratégicos	 de	 monopólio	 da	 oferta	 de	
permissões.	Este	alto	percentual	 (se	comparado	a	outros	mercados)	deve-se	à	estrutura	do	SCE	EPC,	no	
qual	aproximadamente	seis	participantes	são	responsáveis	por	cerca	de	90%	das	emissões	cobertas.	Este	
limite	 é	 particularmente	 importante,	 pois	 as	 empresas	 participantes	 demonstraram	 preferência	 por	
comprar	títulos	nos	leilões.	

Propostas		

Recomenda-se	que	a	alocação	de	permissões	seja	feita	por	meio	de	um	modelo	híbrido:	alocação	inicial	
gratuita	combinada	com	leilões	periódicos.	 Inicialmente,	a	maior	parte	das	permissões	pode	ser	alocada	
gratuitamente,	progredindo	para	maior	alocação	via	leilões,	pois	a	alocação	gratuita	favorece	a	aceitação	
por	 parte	 da	 sociedade,	 principalmente	 dos	 agentes	 regulados.	 Além	 disso,	 a	 alocação	 gratuita	 pode	
minimizar	impactos	da	regulação,	em	especial	no	que	diz	respeito	à	possível	perda	de	competitividade	de	
empresas	 participantes.	 Entretanto,	 definir	 a	 quantidade	 de	 permissões	 que	 devem	 ser	 alocadas	
gratuitamente	a	cada	participante	não	é	tarefa	fácil	e	pode	resultar	em	situações	de	super	ou	subalocação.	
A	realização	de	leilões	transfere	ao	regulado	a	decisão	sobre	a	quantidade	de	permissões	necessárias	para	
a	conciliação,	o	que	pode	favorecer	uma	alocação	mais	próxima	de	dados	reais	de	emissão.		

Sugere-se	 que	 a	 alocação	 gratuita	 seja	 baseada	 em	 benchmarks,	 definidos	 por	 meio	 de	 uma	
diferenciação	 intrasetorial,	 feita	 com	base	nos	níveis	de	eficiência	de	 cada	participante,	expressos	em	
tCO2e	 por	 unidade	 de	 produto.	 A	 adoção	 de	 indicadores	 de	 intensidade	 carbônica	 (IICs)	 intrasetoriais	
possibilita	a	comparação	de	empresas	dentro	do	mesmo	setor	ou	subsetor,	o	que	permite	considerar	as	
especificidades	inerentes	a	cada	processo	produtivo	na	definição	de	benchmarks.		

Recomenda-se	a	definição	de	um	limite	máximo	de	permissões	que	um	único	participante	pode	adquirir	
por	 meio	 de	 leilões,	 a	 fim	 de	 garantir	 condições	 competitivas	 na	 alocação	 entre	 os	 diversos	 atores	

                                                        
23	E	observando	que	alguns	leilões	do	SCE	EPC	tiveram	quase	90%	de	suas	permissões	arrematadas	por	uma	única	empresa	
participante.	
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regulados,	 evitando	 comportamentos	 que	 podem	 levar	 a	 uma	 condição	 de	monopólio,	 no	 qual	 um	 ou	
alguns	participantes	detém	grande	parte	das	permissões.		

4.5	Mecanismos	de	Estabilização	e	Flexibilidade		
	
Breve	descrição		

Em	um	SCE,	assim	como	em	qualquer	tipo	de	relação	comercial,	a	alta	volatilidade	de	preços	é	indesejável,	
pois	aumenta	a	 incerteza	em	relação	ao	 futuro,	prejudicando	a	qualidade	e	confiabilidade	das	previsões	
dos	agentes	regulados	e,	consequentemente,	a	capacidade	de	planejamento	dos	mesmos.	Assim,	alguns	
mecanismos	são	adotados	para	manter	a	estabilidade	do	mercado,	como	por	exemplo:	

• REM	(Reserva	de	Estabilidade	de	Mercado):	prima	pela	criação	de	uma	reserva	de	permissões,	que	
permanece	sob	o	controle	do	órgão	regulador.	Essas	permissões	são	introduzidas	ou	não,	ao	longo	
do	ciclo,	conforme	pressão	ou	ausência	de	demanda.		

	
• Preço	mínimo	e	máximo:	o	órgão	regulador	pode	estabelecer	um	teto	e/ou	um	piso	para	o	preço	da	

permissão.		
	
Além	 dos	 mecanismos	 de	 estabilização,	 um	 SCE	 pode	 contar	 com	 mecanismos	 de	 flexibilidade,	 que	
contribuem	para	que	o	agente	regulado	tenha	maior	facilidade	em	cumprir	suas	obrigações.	Exemplos	de	
mecanismos	de	flexibilidade	são:	

• Banking:	 transferência	 do	 saldo	 excedente	 de	 permissões	 de	 um	 ciclo	 de	 cumprimento	 para	 um	
próximo	ciclo.	

• Borrowing:	utilização	de	permissões	do	próximo	ciclo	de	cumprimento	no	ciclo	atual	(empréstimo).	
• Ciclo	 de	 cumprimento:	 indiretamente,	 o	 tempo	 requerido	 para	 entrega	 de	 permissões	 ao	 órgão	

regulador	também	pode	ser	considerado	um	mecanismo	de	flexibilização.		Este	pode	ser	anual	ou	
considerar,	por	exemplo,	um	período	de	dois	a	três	anos.	Em	linhas	gerais,	quanto	maior	o	período,	
maior	será	a	flexibilidade.		

• Offsets:	créditos	de	compensação,	que	podem	ser	utilizados	para	conciliar	parte	das	emissões.		
	

Vale	 mencionar	 que	 alguns	 mecanismos	 de	 flexibilidade,	 como	 por	 exemplo,	 o	 banking,	 contribuem	
também	para	estabilidade	do	mercado.24	

	

                                                        
24		O	banking	pode	ajudar	a	evitar	um	colapso	de	preços	ao	final	do	ciclo,	num	contexto	em	que	os	agentes	regulados	reduziram	
suas	emissões	acima	do	esperado.	Este	mecanismo	é	utilizado	em	todos	os	SCEs	vigentes,	em	sua	maioria	ilimitadamente.		
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Abordagem	no	SCE	EPC	

Dois	mecanismos	de	estabilidade	são	adotados	no	SCE	EPC:	REM	e	preço	mínimo	nos	leilões.	A	REM	no	SCE	
EPC	 é	 composta	 por	 duas	 partes:	 a	 REM	 primária,	 acionada	 por	 um	 gatilho	 de	 estoque;	 e	 a	 REM	
secundária,	 acionada	 por	 um	 gatilho	 de	 preços,	 toda	 vez	 que	 o	 preço	 das	 permissões	 de	 emissão	 no	
mercado	secundário	subirem	além	de	150%	do	preço	de	abertura	do	primeiro	leilão	do	ciclo	corrente.	

	Além	disso,	o	SCE	EPC	adota	nos	 leilões	um	preço	mínimo	para	a	aquisição	de	permissões.	Em	todos	os	
leilões,	 o	 preço	mínimo	 da	 permissão	 é	 calculado	 pelo	 Comitê	 Gestor	 com	 base	 em	 uma	 equação	 que	
considera	 o	 preço	 da	 permissão	 no	 mercado	 secundário	 do	 SCE	 EPC,	 juntamente	 como	 o	 valor	 da	
permissão	no	mercado	europeu	(EU	ETS).			

Já	 o	 offset	 é	 um	 dos	 principais	 mecanismos	 de	 flexibilidade	 adotado	 pelo	 SCE	 EPC.	 Desde	 o	 início	 das	
operações	 em	 2014,	 as	 empresas	 podem	 conciliar	 até	 10%	 de	 suas	 emissões	 com	 offsets,	 sendo	 estes	
comercializados	 no	 mercado	 secundário	 em	 duas	 modalidades:	 (i)	 offset	 tipo	 1-	 oriundo	 de	 projetos	
verificados	e	validados;	(ii)	offset	tipo	2-	oriundo	de	projetos	apenas	verificados,	apresentando	assim,	risco	
de	 performance25.	 Os	offsets	 podem	 ser	 reais,	 inseridos	 pelas	 empresas	 em	 suas	 carteiras,	 ou	 fictícios,	
providos	pelo	Comitê	Gestor.		

No	SCE	EPC,	a	partir	do	segundo	ciclo	operacional	(2015),	é	permitido	banking	de	até	5%	das	permissões	
excedentes	 de	 um	 ciclo	 para	 outro.	 Por	 outro	 lado,	borrowing	 não	 é	 permitido,	 pois	 pode	 resultar	 em	
obrigações	futuras	demasiadamente	rígidas	e	possivelmente	inexequíveis.		

Em	 relação	 ao	 ciclo	 de	 cumprimento,	 o	 período	 de	 conciliação	 no	 SCE	 EPC	 é	 anual,	 por	 conta	 da	
periodicidade	anual	de	adesão	das	empresas	ao	SCE	EPC.		

Aprendizados		

Os	offsets	contribuem	significativamente	para	liquidez	do	mercado	do	SCE	EPC,	pois	em	muitos	meses	de	
operação	apenas	offsets	foram	negociados.	Devido	ao	limite	de	uso,	os	offsets	apresentam,	em	geral,	um	
preço	inferior	ao	da	permissão,	o	que	também	contribui	para	as	empresas	conciliarem	suas	emissões	por	
um	menor	custo,	tendo	assim,	impacto	positivo	na	estratégia	de	cumprimento.		

Embora	no	SCE	EPC	o	ciclo	de	cumprimento	seja	anual,	um	período	de	mais	de	um	ano	é	identificado	pelas	
empresas	como	fundamental,	pois	assim	terão	mais	tempo	para	se	planejar,	coletar	informações	e	ajustar	
seu	volume	de	títulos	às	suas	emissões.	

                                                        
25Risco	de	performance	de	até	20%,	o	que	significa	que	até	20%	dos	offsets	tipo	2	podem	ser	cancelados.		As	toneladas	de	CO2e	
canceladas	são	definidas	aleatoriamente,	por	sorteio,	dentre	as	empresas	que	possuem	os	créditos	do	offset	em	questão. 
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	Ainda	neste	contexto,	o	banking	 foi	 identificado	como	mecanismo	 importante	no	que	 tange	a	proteção	
contra	aumento	de	preços.	As	empresas	que	adotaram	banking	poderão,	em	2016,	conciliar	parte	de	suas	
emissões	por	um	preço	10%	inferior	–	dado	que	a	permissão	valorizou	cerca	de	10%	entre	meados	do	ciclo	
de	2015	e	2016.	Como	no	SCE	EPC	o	cap	fica	mais	rígido	anualmente,	devido	à	meta	incremental	de	2%	ao	
ano	que	 reduz	a	oferta	de	permissões,	existe	a	 tendência	de	valorização	progressiva	da	permissão.	Este	
cenário	 reforça	 que	 o	 banking	 é	 um	 mecanismo	 relevante	 para	 proteção	 em	 relação	 ao	 aumento	 de	
preços.		

Referente	à	estabilidade	dos	preços,	a	REM	apresentou-se	como	importante	mecanismo	para	estabilidade	
do	mercado	do	SCE	EPC,	uma	vez	que,	diferente	do	que	ocorreu	na	ausência	deste	mecanismo,	em	2014,	
não	se	identificou	valorizações	e	desvalorizações	abruptas	da	permissão	em	2015,	conforme	demonstra	o	
gráfico	abaixo:	

Preço	médio	da	permissão	no	período	quinzenal	
SCE	EPC	2014	e	2015	

	

Por	 fim,	 o	 preço	mínimo	 adotado	 nos	 leilões	 foi	 importante	 para	manter	 estável	 o	 preço	 praticado	 no	
mercado,	além	de	manter	o	equilíbrio	de	atratividade	entre	os	mercados	primário	e	secundário.		

Propostas		

Recomenda-se	a	adoção	de	mecanismos	que	visam	garantir	uma	faixa	de	preço	estável	para	os	títulos	
comercializados	no	mercado,	 a	 fim	de	 reduzir	 fortes	 oscilações	 e	 incertezas	 associadas	 e	 oferecer	 um	
sinal	de	preço	de	longo	prazo.	Dois	dos	principais	mecanismos	de	estabilização	adotados	são	a	Reserva	de	
Estabilidade	de	Mercado	(REM)	e	o	estabelecimento	de	um	teto	e/ou	piso	para	o	preço	da	permissão.	O	
primeiro	cria	uma	reserva	de	permissões	que	pode	ser	introduzida	gradualmente	no	mercado	pelo	órgão	
regulador	 conforme	 pressões	 de	 demanda.	 Já	 o	 segundo	 garante	 um	 preço	 mínimo	 e/ou	 máximo	 aos	
títulos	 comercializados.	 Ambos	 buscam	 fornecer	 um	 sinal	 de	 preço	 mais	 claro	 e	 confiável	 para	 pautar	
decisões	estratégias	dos	atores	econômicos.	
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Para	auxiliar	agentes	regulados	a	cumprir	com	suas	obrigações,	recomenda-se	a	adoção	de	mecanismos	
de	 flexibilidade	que	visam	ampliar	prazos	para	a	 realização	da	 conciliação	entre	permissões	obtidas	e	
emissões	verificadas.	Períodos	de	cumprimento	de	mais	de	um	ano	podem	contribuir	para	o	atingimento	
dos	objetivos	do	SCE,	 já	que	permitem	aos	agentes	 regulados	planejar	e	 implementar	ações	necessárias	
para	 reduzir	 suas	 emissões.	 Similarmente,	 ao	 permitir	 o	 banking	 (transferência	 de	 parte	 do	 saldo	
excedente	 de	 permissões	 para	 um	 próximo	 ciclo	 de	 cumprimento),	 participantes	 do	 SCE	 terão	 maior	
flexibilidade	temporal	para	o	uso	de	títulos	obtidos	no	mercado,	auxiliando-os	a	realizar	a	conciliação.		

O	uso	de	offsets	 é	um	 importante	mecanismo	de	 flexibilidade	e	 seu	uso	deve	 ser	permitido	para	que	
atores	 regulados	 possam	 cumprir	 com	 parte	 de	 suas	 obrigações.	 A	 aceitação	 de	 offsets	 deve	 ser	
embasada	em	critérios	que	visam	garantir	a	integridade	ambiental	dos	créditos	de	carbono	utilizados,	que	
devem	ser	oriundos	de	projetos	de	mitigação	realizados	de	forma	voluntária	por	atores	não	cobertos	pelo	
SCE,	devidamente	validados	por	meio	de	padrões	internacionalmente	aceitos.	Contudo,	seu	uso	deve	ser	
limitado	 para	 que	 a	 maior	 parte	 dos	 resultados	 sejam	 obtidos	 pelos	 próprios	 regulados	 para,	 de	 fato,	
estimular	a	economia	de	baixo	carbono.		

4.6	Engajamento	de	Stakeholders		
	
Breve	descrição	
	
O	 engajamento	 de	 stakeholders	 é	 um	 dos	 principais	 fatores	 para	 o	 sucesso	 da	 implementação	 de	 um	
sistema	 de	 comércio	 de	 emissões.	 Ao	 envolver	 academia,	 mídia,	 agentes	 regulados	 e	 outras	 partes	
interessadas	 no	 processo	 de	 design	 e	 implementação,	 aborda-se	 diferentes	 conhecimentos,	 além	 de	
promover	 a	 transparência	 e	 diminuir	 a	 chance	 de	 que	 decisões	 políticas	 sobressaíam	 em	 relação	 aos	
objetivos	(técnicos)	do	SCE.		
	
Neste	 sentido,	 atividades	 de	 desenvolvimento	 e	 compartilhamento	 de	 documentos	 que	 embasem	 as	
tomadas	 de	 decisões	 sobre	 o	 SCE,	 a	 realização	 de	 audiências,	 consultas	 públicas	 e	 a	 promoção	 de	
plataformas	 de	 divulgação	 e	 informação	 são	 fundamentais	 para	 fomentar	 o	 envolvimento	 das	 partes	
interessadas,	 garantir	 a	 transparência	 do	 sistema	 e	 gerar	 elementos	 para	 um	 processo	 de	 melhoria	
contínuo.	

Abordagem	no	SCE	EPC	

No	início	de	cada	ciclo	da	iniciativa	é	feito	um	trabalho	de	engajamento	e	promoção	da	participação	das	
empresas	 membro	 da	 Plataforma	 Empresas	 pelo	 Clima	 e	 do	 Programa	 Brasileiro	 GHG	 Protocol,	 com	
emissão	 do	 Escopo	 1	 acima	 de	 10.000	 tCO2e.	 São	 elaborados	 materiais	 sobre	 a	 importância	 e	 o	
funcionamento	de	um	sistema	de	comércio	de	emissões.	Além	disso,	são	realizadas	reuniões	e	calls	com	os	
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representantes	das	empresas	de	forma	a	sensibilizá-los	sobre	a	oportunidade	de	ampliar,	de	forma	prática,	
o	 conhecimento	 sobre	 o	 tema,	 capacitando-as	 para	 contribuir	 com	 o	 debate	 sobre	 a	 agenda	 de	
precificação	de	carbono	no	Brasil	e	no	mundo.		

No	decorrer	do	ciclo	são	realizadas	reuniões	com	as	empresas	participantes	com	objetivo	de	compartilhar	
os	 aprendizados,	 desafios	 e	 resultados	 do	 SCE	 EPC,	 mantendo	 assim,	 o	 fomento	 à	 participação	 na	
Iniciativa.	 Também	 são	 elaborados	 relatórios	 semestrais	 e	 boletins	mensais	 com	 informações	 e	 análises	
sobre	o	andamento	do	SCE	EPC	de	forma	a	contribuir	com	a	estratégia	de	participação	das	empresas	no	
mercado.	Os	boletins	e	relatórios	também	trazem	uma	síntese	sobre	os	resultados	e	desdobramentos	dos	
sistemas	de	comércio	de	emissões	em	operação	ao	redor	do	mundo.	

No	 final	 de	 cada	 ciclo	 é	 realizada	 uma	 reunião	 de	 revisão	 das	 regras	 e	 parâmetros.	 A	 participação	 das	
empresas	é	fundamental,	principalmente	no	processo	de	ajustes	e	aprimoramentos	do	sistema,	bem	como	
para	 disponibilizar	 as	 informações	 requeridas	 para	 a	 tomada	 de	 decisão	 assertiva	 por	 parte	 do	 órgão	
gestor	do	sistema,	no	caso	o	Comitê	Gestor	do	SCE	EPC.		

No	ciclo	de	2016	também	foram	realizadas	reuniões	com	a	área	financeira	das	empresas	interessadas	para	
apresentação	 do	 SCE	 EPC.	 A	 experiência	 e	 o	 conhecimento	 da	 área	 financeira	 são	 requeridos	 para	
obtenção	 de	 uma	 melhor	 performance	 no	 mercado	 do	 SCE	 EPC,	 uma	 vez	 que	 a	 meta	 das	 empresas	
participantes	é	conciliar	emissões	ao	menor	custo	possível.		
	
Aprendizados	do	SCE	EPC	

Um	dos	principais	aprendizados	do	SCE	EPC	refere-se	aos	desafios	para	mobilizar	e	engajar	as	empresas	na	
Iniciativa.	 Isto	está	diretamente	atrelado	ao	fato	de	que	a	maior	parte	das	 lideranças	empresariais	ainda	
não	reconhece	a	materialidade	e	relevância,	no	curto	prazo,	da	agenda	de	precificação	de	carbono	com	a	
estratégia	de	negócios.	Neste	 sentido,	o	principal	 aprendizado	 refere-se	à	associação	da	precificação	do	
carbono	à	competitividade	da	empresa,	deixando	claro	também	as	oportunidades	derivadas	do	fomento	
ao	 investimento	 em	 tecnologias	 e	 processos	menos	 carbono	 intensivos,	 o	 que	 prepara	 a	 empresa	 para	
atender	investidores	e	mercado	consumidor	cada	vez	mais	exigente	em	relação	a	critérios	socioambientais.  

Outro	 aprendizado	 importante	 diz	 respeito	 ao	 desenho	 e	 operação	 do	 SCE	 EPC	 em	 fases	 claramente	
comunicadas	 às	 empresas,	 o	 que	 se	 mostrou	 importante	 para	 o	 maior	 envolvimento	 e	 aceitação	 da	
iniciativa.	Além	disso,	a	comunicação	frequente	e	alinhada	com	a	linguagem	de	negócios,	treinamentos	e	
capacitações	no	tema,	disseminando	conceitos	técnicos	a	partir	dos	estudos	sobre	sistemas	de	comércio	
de	emissões	em	operação	foram	fundamentais	para	fomentar	a	participação	das	empresas.		
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Propostas	

Elaboração	e	divulgação	de	um	Plano	de	Engajamento	de	Stakeholders.	O	envolvimento	dos	stakeholders	
é	fundamental	para	aceitação	e	apoio	no	processo	de	desenvolvimento	e	 implementação	de	um	sistema	
de	 comércio	 de	 emissões.	 A	 elaboração	 de	 um	 plano	 pode	 contribuir	 para	 a	 identificação	 dos	 diversos	
stakeholders,	bem	como	de	suas	motivações	e	 interesses,	além	de	considerar	 importantes	 fatores	neste	
processo,	como	por	exemplo,	abordagens	para	engajamento	e	orçamento.	

Realização	de	workshops,	encontros	e	treinamentos	nos	quais	são	debatidas	as	diretrizes	do	sistema	de	
comércio	 de	 emissões,	 e	 posteriormente	 potenciais	 revisões.	 Atividades	 de	 capacitação	 e	 troca	 de	
experiências	e	ideias	são	importantes	para	criação	de	um	sistema	de	comércio	de	emissões	eficiente,	pois	
facilita	o	esclarecimento	e	 identificação	de	possíveis	gargalos,	além	dar	voz	para	as	partes	envolvidas	na	
tomada	de	decisão.		

Criação	de	mecanismos	de	feedback.	Os	stakeholders	devem	ser	encorajados	a	fornecer	feedback	e	fazer	
propostas	 de	 ajustes,	 principalmente,	 para	 auxiliar	 no	 aprimoramento	 do	 sistema,	 bem	 como	 para	
disponibilizar	as	informações	requeridas	para	a	tomada	de	decisão	assertiva	por	parte	do	órgão	gestor	do	
sistema.	Deste	modo,	plataformas	online	e	consultas	públicas	são	instrumentos	importantes	para	coleta	de	
criticas	e	sugestões	das	partes	envolvidas.		

4.7	Regras	de	Cumprimento			
	
Breve	descrição:	

Ao	 final	 de	 cada	 ciclo	 de	 cumprimento,	 agentes	 regulados	 terão	 que	 entregar	 ao	 órgão	 regulador	 um	
número	 de	 permissões	 (de	 emissão)	 equivalente	 à	 quantidade	 de	 emissões	 reais	 ocorridas	 no	 período.	
Usualmente,	 o	 não	 cumprimento	 dessa	 obrigação	 trará	 penalizações,	 que	 podem	 ser	 administrativas,	
financeiras	 e/ou	 reputacionais.	 Um	 exemplo	 de	 punição	 reputacional	 é	 a	 inserção	 do	 agente	 em	 listas	
“negras”	 públicas,	 quando	 este	 não	 cumprir	 com	 suas	 obrigações.	 Tal	 lista	 está	 prevista	 nas	 regulações	
tanto	do	EU	ETS	como	do	ETS	da	cidade	de	Tóquio	no	Japão26.			

Abordagem	adotada	no	SCE	EPC		

Em	relação	às	regras	de	cumprimento,	importa	destacar	a	periodicidade	adotada	no	SCE	EPC,	que	é	anual.	
Desta	forma,	busca-se	um	alinhamento	com	a	periodicidade	do	ciclo	(anual)	do	Programa	Brasileiro	GHG	
Protocol,	simplificando	o	processo	de	conciliação,	já	que	as	organizações	que	aderiram	ao	SCE	EPC	também	
participam	deste	Programa.		

                                                        
26 	De	 acordo	 com:	 Emissions	 Trading	 Worldwide:	 ICAP	 Status	 Report	 2016.	 Disponível	 em	
https://icapcarbonaction.com/en/status-report-2016			
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Penalizações	pelo	não	cumprimento,	de	acordo	com	as	regras	e	parâmetros	vigentes,	são	aplicadas	caso	
um	 participante	 emitir	 além	 da	 quantidade	 de	 permissões	 e	 offsets	 que	 possui	 ao	 final	 do	 período	 de	
cumprimento.	Em	um	período	subsequente,	o	participante	receberá	um	saldo	negativo	de	permissões	em	
quantidade	 idêntica	 ao	 excedente	 descoberto.	 Além	 disso,	 para	 cada	 tonelada	 de	 CO2e	 emitida	 e	
descoberta,	será	aplicada	uma	multa	equivalente	ao	valor	médio	da	permissão	de	emissão	(Ec$).		

Ainda	sobre	as	penalizações	pelo	não	cumprimento,	cabe	ainda	salientar	que	o	SCE	EPC,	em	seu	primeiro	
ciclo	operacional	(2014),	debateu	e	optou	por	penalidades	operacional	e	financeira,	baseadas	em	sistemas	
de	 comércio	 de	 emissões	 reais,	 consideradas	 rígidas,	 tendo	 como	 objetivo	 promover	 a	 conciliação	 das	
emissões.	 Em	 2015,	 após	 uma	 simulação	 de	 aplicação	 das	 penalidades,	 identificou-se	 que	 algumas	
empresas	poderiam	ficar	sem	recursos	suficientes	(Ec$	e/ou	permissões)	para	continuarem	operando	no	
mercado.	Assim,	as	penalidades	 foram	revistas	e	amenizadas,	com	o	desafio	de	estabelecer	penalidades	
suficientes	 para	 efetivamente	 desencorajar	 o	 não	 cumprimento,	 sem	 inviabilizar	 a	 participação	 futura.	
Neste	 contexto,	 foi	 estabelecido	 um	 teto	 para	 as	 penalidades,	 de	 forma	 que	 não	 prejudicassem	 a	
capacidade	financeira	da	empresa,	e	estas	pudessem	seguir	operando	no	mercado.		

Aprendizados		

Sobre	 as	 regras	 de	 cumprimento,	 um	 importante	 aprendizado	 diz	 respeito	 ao	 desafio	 de	 estabelecer	
penalidades	 suficientes	 para	 efetivamente	 desencorajar	 o	 não	 cumprimento,	 sem	 gerar	 impactos	
negativos	na	competitividade	da	empresa.	

Propostas:		

Estabelecimento	 de	 procedimentos	 e	 mecanismos	 para	 promover,	 facilitar	 e	 fazer-se	 cumprir	 os	
objetivos	do	sistema	de	comércio	de	emissões.	No	entanto,	os	procedimentos	e	mecanismos	devem	ser	
desenhados	 de	maneira	 a	 não	 prejudicar	 indevidamente	 a	 competitividade	 dos	 agentes	 penalizados.	
Mesmo	que	 indispensáveis,	 já	que	sem	elas	não	há	estímulos	para	o	atingimento	de	metas	de	 redução,	
punições	podem	 ser	pensadas	de	maneira	 a	 considerar,	 por	um	 lado,	 a	 necessidade	de	penalizar	 o	não	
cumprimento	e,	por	outro	lado,	a	capacidade	de	recuperação	de	participantes	após	a	punição	recebida.	

5.0	Conclusão	
 
 
As	 recomendações	 gerais	 para	 implementação	 de	 um	 sistema	 de	 comércio	 de	 emissões	 no	 Brasil,	 bem	
como	 as	 propostas	 orientadas	 para	 cada	 um	 dos	 elementos	 de	 desenho	 deste	 tipo	 de	 sistema	 foram	
baseados,	principalmente,	no	aprendizado	prático	da	simulação	de	Sistema	de	Comércio	de	Emissões	da	
Plataforma	 Empresas	 pelo	 Clima,	 SCE	 EPC,	 e	 na	 visão	 e	 posicionamento	 das	 empresas	 participantes	 da	
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Iniciativa.	O	documento	não	aborda	a	pertinência	ou	aplicabilidade	de	um	SCE	no	Brasil,	sendo	destinado	
para	apoiar	decisões	do	governo	caso	no	futuro	seja	adotado	um	sistema	cap	and	trade	no	país.	
	
O	documento	apresenta	pontos	chaves	e	experiências	no	processo	de	formatação	e	implementação	de	um	
sistema	de	comércio	de	emissões.	Entretanto,	ressalta-se	as	bases	necessárias	à	construção	deste	tipo	de	
instrumento	 econômico,	 como,	 por	 exemplo,	 	 análises	 abrangentes	 que	 considerem	 elementos	 do	
contexto	regulatório	vigente.	
	
Além	 de	 instrumento	 econômico,	 o	 sistema	 de	 comércio	 de	 emissões	 é	 um	 instrumento	 para	 apoiar	 a	
implementação	 de	 políticas	 e	 pode	 ser	 concebido	 para	 atingir	 uma	 série	 de	 resultados	 ambientais,	
econômicos	e	sociais.	Antes	de	iniciar	o	desenho	deste	sistema	é	preciso	avaliar	como	este	irá	contribuir	
para	redução	de	emissões,	como	os	custos	e	benefícios	serão	distribuídos,	como	os	recursos	gerados	pela	
venda	de	permissão	serão	aplicados,	e	como	os	co-benefícios	ajudarão	na	transformação	econômica	e	no	
desenvolvimento	sustentável.27	
	
	Para	dar	suporte	ao	estabelecimento	e	à	implementação	de	um	SCE,	é	fundamental	a	construção	de	uma	
base	sólida	de	dados,	que	possibilite	 tomadas	de	decisões	mais	assertivas.	Também	é	 importante	que	o	
SCE	 seja	 desenhado	 de	 forma	 a	 se	 encaixar	 em	 um	 contexto	 global	 –	 possibilitando	 link	 com	 outros	
sistemas,	 porém	 considerando	 aspectos	 específicos	 do	 país,	 como	 por	 exemplo:	 prioridades	 locais,	
motivação	 para	 escolha	 de	 um	 SCE,	 instrumentos	 alternativos	 de	 politica	 climática,	 preocupações	 com	
competitividade	e	ambiente	regulatório	existente.	
	
Deste	modo,	as	experiências	dos	sistemas	de	comércio	de	emissões	existentes,	bem	como	a	experiência	do	
SCE	 EPC	 são	 importantes	 para	 apoiar	 as	 tomadas	 de	 decisões	 do	 governo	 brasileiro	 diante	 do	 possível	
desafio	 de	 construir	 este	 tipo	 de	 sistema.	O	 SCE	 EPC	 considera	 a	 realidade	 e	 os	 desafios	 das	 empresas	
brasileiras,	 sendo	uma	 fonte	 importante	para	o	governo	considerar	e	aprimorar	o	conhecimento	prático	
sobre	 os	 gargalos	 e	 benefícios	 deste	 instrumento	 para	 as	 empresas	 e	 na	 visão	 empresarial.	 Assim,	 os	
aprendizados	aqui	trazidos	contribuem	para	a	identificação	de	regras	e	parâmetros	a	serem	considerados,	
de	acordo	com	as	lições	apreendidas	durante	a	única	experiência	prática	no	Brasil	até	o	momento	,	caso	
decida-se	pela	estruturação	de	um	SCE.		
	
Por	fim,	reforça-se	o	objetivo	do	SCE	EPC	de	capacitar	e	engajar	as	empresas	no	tema,	contribuindo	para	o	
avanço	 do	 conhecimento	 sobre	 precificação	 de	 carbono	 no	 Brasil.	 No	 próximo	 ano,	 2017,	 a	 Iniciativa	
passará	 a	 contar	 com	 parceria	 de	 organizações	 empresariais	 para	 expandir	 a	 participação,	 o	 que	
contribuirá	 para	 que	 o	 projeto	 aproxime-se	 ainda	mais	 da	 realidade	 de	 um	 potencial	 sistema	 cap	 and	
trade,	 envolvendo	 empresas	 que	 possuem	 diferentes	 custos	 e	 potenciais	 de	 abatimento.	 	 A	 Iniciativa	

                                                        
27	De	acordo	com	World	Bank	Group	and	ICAP,	2016	-	Emissions	Trading	in	Practice.		Disponível	em:	
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23874/ETPSynthesis.pdf?sequence=12&isAllowed=y	
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ganha	autonomia,	não	mais	estando	submetida	à	Plataforma	Empresas	pelo	Clima.	Outro	movimento	que	
será	empreendido	nessa	nova	fase	é	a	aproximação	a	alguns	atores	de	governo	já	engajados	na	agenda	de	
precificação	 de	 carbono.	 O	 objetivo	 junto	 a	 este	 público	 será	 o	 mesmo:	 produção	 e	 disseminação	 de	
conhecimento	sobre	a	gestão	de	operação	de	um	SCE,	a	partir	de	uma	experiência	prática.		
		 	
	

	

	


