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RESUMO 

 

Este estudo de caso único busca compreender como as Soluções baseadas na Natureza 

(SbN) se inserem na estratégia de clima da empresa Shell, compreender como projetos de SbN 

vem sendo implementados pela empresa e capturar, na percepção da empresa, quais as maiores 

oportunidades e desafios para implementação de projetos de SbN ao redor do mundo, além de 

buscar, no referencial teórico existente, qual o conceito e o potencial dos projetos de SbN. O 

termo SbN começou a ser utilizado por ONGs e instituições de Conservação da Natureza, 

principalmente a International Union for Conservation of Nature (IUCN), no início dos anos 

2010, e vem ganhando espaço na literatura científica a partir de meados daquela década, 

portanto “SbN é um conceito relativamente novo e ainda está em processo de padronização” 

(IUCN, 2016. p.xii, tradução nossa). O termo engloba abordagens preexistentes baseadas em 

ecossistemas (COHEN-SHACHAM et al., 2019) que endereçam alguns dos desafios da 

sociedade, tais como a mudança do clima, ao mesmo tempo que proporcionam o bem-estar 

humano e oferecem benefícios para a biodiversidade (IUCN, 2016; IUCN, 2020).  

Os resultados da pesquisa apontam para o uso de SbN pela Shell como sumidouros de 

carbono para a realização de offsets das emissões de CO2 de difícil redução ou inevitáveis, com 

muitos cobenefícios. As SbN aceleram o caminho em direção às emissões líquidas zero, 

constituindo uma oportunidade temporária, enquanto processos de descarbonização estão em 

curso. A utilização de projetos de SbN na estratégia de clima da Shell apresenta desafios 

importantes a serem enfrentados antes que mais investimentos da empresa sejam canalizados 

nesta direção. Consistente com a metodologia de pesquisa proposta, de caráter exploratório e 

interpretativo, este estudo traz reflexões relativas ao caso em estudo e procura contribuir para 

as discussões científicas e aplicadas relacionadas ao tema “SbN na estratégia de clima de 

empresas”. 

 

Palavras chave: Soluções Baseadas na Natureza, Soluções Climáticas Naturais, Offsets 

florestais, Mudanças do clima, Estratégia empresarial de clima.  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This single case study seeks to understand how Nature-Based Solutions (NbS) are part 

of shell company's climate strategy, understand how NbS projects have been implemented in 

the company and capture, in the company's perception, what are the greatest opportunities and 

challenges for implementing NbS projects around the world, in addition seeking the existing 

theoretical framework, what the concept and potential of NbS projects. The term NbS began to 

be used by NGOs and nature conservation institutions, especially the IUCN, in the early 2010s, 

and has been gaining ground in the scientific literature since the middle of that decade, so "SbN 

is a relatively new concept and is still in the process of standardization" (IUCN , 2016. p.xii). 

The term encompasses pre-existing ecosystem-based approaches (COHEN-SHACHAM, 2019) 

that address some of society's challenges, such as climate change, while providing human well-

being and benefits for biodiversity (IUCN, 2016; IUCN, 2020). The research results point to 

Shell's use of NbS as carbon sinks to offset CO2 emissions that are difficult to reduce or 

inevitable, with many co-benefits. NbS accelerates the path towards zero net emissions, 

constituting a temporary opportunity, while decarbonisation processes are underway. The use 

of NbS projects in Shell's climate strategy presents important challenges to be faced before 

more of the company's investments are channelled in this direction. Consistent with the 

proposed research methodology, exploratory and interpretative, this study brings reflections 

related to the case under study and seeks to contribute to scientific and applied discussions 

related to the theme "SbN in the climate strategy of companies". 

 

Keywords: Nature-Based Solutions, Natural Climate Solutions, Forest Offsets, Climate 

Change, Business Climate Strategy   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança do clima é indubitavelmente um dos maiores desafios contemporâneos da 

sociedade no âmbito global. Em artigo publicado por Ripple et al. (2020) e assinado por 11.258 

cientistas de 153 países, fica evidente que “o mundo enfrenta uma emergência climática clara 

e inequívoca.” (RIPPLE et al., 2020, p.8, tradução nossa). 

Como resposta a este desafio, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 

do Clima, também conhecida como UNFCCC (do original em inglês United Nations 

Framework Convention on Climate Change), tem por objetivo “estabilizar as concentrações de 

gases de efeito estufa na atmosfera em um nível tal que evitaria interferências antropogênicas 

perigosas com o sistema climático”, interferências estas indicadas pelos relatórios do 

International Panel on Climate Change (IPCC1) (UNFCCC, 2020c). Este acordo multilateral 

foi aberto para assinatura dos países durante o evento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) Rio Earth Summit em 1992, ou “Rio 92”, como foi chamada no Brasil. 

A Convenção estabelece, entre outras coisas, que este nível que evitaria interferências 

antropogênicas perigosas ao sistema climático “deve ser alcançado em um prazo suficiente para 

permitir que os ecossistemas se adaptem naturalmente às mudanças do clima, para garantir que 

a produção de alimentos não seja ameaçada e que o desenvolvimento econômico prossiga de 

forma sustentável.” A UNFCCC entrou em vigor em março de 1994, com a ratificação de 197 

países (UNFCCC, 2020c). 

Dentre os compromissos firmados no âmbito dessa Convenção, ficou estabelecido que, 

a partir de 1995, aconteça anualmente a Conferência das Partes (COP) nas quais, por meio de 

longos processos de negociação buscando o estabelecimento de consenso, decisões e resoluções 

são tomadas e posteriormente oficializadas. 

O Acordo de Paris, firmado em 2015, é considerado um marco importante na história 

da UNFCCC, uma vez que 196 países se comprometeram a “fortalecer a resposta global à 

ameaça das mudanças do clima, mantendo um aumento da temperatura global, neste século, 

bem abaixo de 2°C, acima dos níveis pré-industriais e enveredar esforços para limitar ainda 

mais o aumento da temperatura a 1,5°C” (UNFCCC, 2020b).  

Por meio do Acordo de Paris, as partes também concordaram em empreender seus 

melhores esforços para tornar os fluxos financeiros consistentes com um caminho de 

 
1 IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) é o órgão das Nações Unidas que avalia a ciência 
relacionada às mudanças do clima. 
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diminuição das emissões de gases de efeito estufa, além de fomentar uma forma de 

desenvolvimento resiliente à mudança do clima (UNFCCC, 2020b). 

A partir desse momento, empresas de auditoria com sólida credibilidade no mercado, 

tais como McKinsey e PwC, começaram a publicar relatórios chamando a atenção para o fato 

de que a população mundial e a demanda global por energia acessível e confiável tendem a 

crescer, mas que os limites impostos pelo Acordo de Paris impõem uma mudança radical no 

sistema energético global à medida que o mundo entra em transição para uma economia de 

baixo carbono, com a diminuição proporcional e progressiva da participação dos combustíveis 

fósseis na matriz energética global (NYQUIST, 2016; PWC, 2016).  

O IPCC concluiu, com alta confiabilidade, que, para limitar o aumento das temperaturas 

médias em 1,5°C, a sociedade precisará atingir zero emissões líquidas de CO2 por volta de 2050, 

e que será necessária a implementação de políticas que impliquem em ônus financeiro para os 

emissores de CO2, visando caminhos custo-efetivos para alcançar essa meta (IPCC, 2018). 

Para tanto, o conceito e a implementação de sistemas de precificação de carbono, de 

fato, vêm ganhando força ao redor do mundo, principalmente a partir do Acordo de Paris. 

Conforme dados do Banco Mundial,  

 

Em abril de 2019, 57 iniciativas de precificação de carbono haviam sido 
implementados, ou estavam programados para implementação, sendo 28 
sistemas de comércio de emissões em jurisdições nacionais e subnacionais e 
29 países haviam implementado impostos sobre o carbono com preços do 
carbono variando substancialmente, de menos de US$1/tCO2e a um máximo 
de US$127/tCO2e. (World Bank, 2019 p.12, tradução nossa.) 

 

Ainda conforme dados do Banco Mundial,  

 

em 2018 e 2019, o número de iniciativas de precificação de carbono ao redor 
do globo aumentou e os sistemas existentes reavaliaram suas políticas para se 
alinharem com seus objetivos climáticos, mas ainda estamos muito longe de 
onde precisaríamos estar para atender os objetivos do Acordo de Paris.  
(World Bank, 2019 tradução nossa, p.8.) 

 

Ainda que os principais objetivos do Acordo de Paris estejam estabelecidos, alguns itens 

do livro de regras desse acordo ainda dependem de negociação. Na próxima COP do clima, a 

ser realizada em Glasgow no ano de 2021, há a expectativa de que os países atinjam um 

consenso principalmente com relação ao itens 6.2 e 6.4 do Artigo 6, que discorrem sobre 

mecanismos de transferência de créditos de carbono entre países e a relação desses mecanismos 

com suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs do inglês National Determined 
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Contributions) que são as contribuições que cada país se comprometeu a fazer no âmbito desse 

acordo. 

Paralelamente, no que diz respeito ao Fórum Econômico Mundial (WEF do inglês, 

World Economic Forum), constituído por lideranças empresariais, governos e sociedade civil, 

em 2020, pela primeira vez em 10 anos de pesquisa, os cinco principais riscos globais, em 

termos de probabilidade e impacto, são de natureza ambiental. Entre esses cinco riscos, dois se 

destacam no âmbito do presente trabalho e reforçam a importância do estudo aqui apresentado. 

O primeiro risco é o “fracasso na mitigação e adaptação às mudanças climáticas por parte de 

governos e empresas” (WEF, 2020a, p. 86, tradução nossa). E o segundo risco é “a grande perda 

de biodiversidade e colapso dos ecossistemas (terrestres ou marinhos) com consequências 

irreversíveis para o meio ambiente, resultando em esgotamento de recursos para a humanidade, 

inclusive para as indústrias” (WEF, 2020a, p. 86, tradução nossa).  

Considerando todo o contexto descrito, empresas de energia respondem de formas 

diversas, mas há uma clara tendência a um compromisso de neutralidade de emissões. Percebe-

se que algumas empresas de energia globais, dentre as quais a Shell, vêm adequando os seus 

projetos, investimentos e, até mesmo, suas competências, visando à adaptação a esse novo 

contexto de uma economia de baixo carbono. Na comunidade empresarial, identifica-se 

também uma tendência de inclusão da chamada política de clima em suas estratégias.  

Dentro das políticas de clima das empresas multinacionais de energia, muitos aspectos 

podem ser estudados, mas o presente trabalho limita-se a fazer um estudo de caso sobre a 

inclusão do abatimento de emissões de gases de efeito estufa (GEE) através das Soluções 

Baseadas na Natureza (SbN, do original em inglês Nature Based Solutions − NbS) dentro da 

estratégia de clima Shell. A evolução do entendimento do conceito de SbN será pormenorizada 

em capítulo adiante.  

No presente trabalho, adota-se o seguinte conceito de SbN: são “ações para proteger, 

gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que 

endereçam os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, ao mesmo tempo em que 

proporcionam o bem-estar humano e oferecem benefícios para a biodiversidade” (WCC, 2016; 

IUCN, 2016, p. 5, tradução nossa; IUCN, 2020). Exemplos de desafios da sociedade nesse 

contexto são: mudanças do clima, segurança alimentar e hídrica, desastres naturais, saúde 

humana e desenvolvimento social e econômico, degradação do meio ambiente e perda da 

biodiversidade (WCC, 2016; IUCN, 2016, p. 5, tradução nossa; IUCN, 2020). 

Esse conceito é recente e, apesar de ser largamente utilizado pelas empresas, 

organizações multilaterais, reguladores, algumas ONGs e intituições da área de conservação da 
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natureza, ainda são poucos os estudos acadêmicos relacionados à matéria. Conforme a IUCN 

“SbN é um conceito relativamente novo e ainda está em processo de padronização” (IUCN, 

2016, p. xii, tradução nossa). Em 2015, apenas três trabalhos acadêmicos foram dedicados as 

SbN, em 2019, foram mais de 100 (NATURE4CLIMATE, 2020a). 

No âmbito das SbN destinadas a endereçar o desafio das mudanças do clima, alguns 

autores de renomadas universidades, em diferentes partes do mundo, se juntaram a autores de 

ONGs tais como The Nature Conservancy (TNC) e Wetlands International para pesquisar sobre 

o potencial de sequestro de carbono da atmosfera por meio das SbN (SHELL, 2020a). 

Griscom et al., 2017, por exemplo, concluiram que: 

 

No periodo de 2017 a 2030, as SbN podem fornecer mais de um terço da 
mitigação climática custo-efetiva necessária para estabilizar o aquecimento 
para abaixo de 2°C. Em conjunto com reduções agressivas de emissões de 
combustíveis fósseis, as soluções climáticas baseadas na natureza oferecem 
um poderoso conjunto de opções para as nações cumprirem o Acordo 
climático de Paris, melhorando a produtividade do solo, limpando o ar e água 
e mantendo a biodiversidade. (GRISCOM et al., 2017. p. 11647, tradução 
nossa.) 

 

Segundo Griscom et al. (2017), o desenvolvimento de projetos de SbN tem o potencial 

de reduzir as emissões de CO2 em mais de 11 bilhões de toneladas por ano até 2030. Tal quantia 

equivale às atuais emissões anuais combinadas dos EUA e da União Europeia. Com isso, 

espera-se um aumento significativo dos projetos de SbN nos próximos anos com foco em 

conservação, reflorestamento e restauração, além do chamado blue carbon, nos oceanos 

(SHELL, 2020a). 

Com esse potencial, a associação mundial de empresas multissetoriais, que tem por 

finalidade fomentar o desenvolvimento sustentável, a World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), em conjunto com a Nature4Climate,2 divulgaram uma publicação em 

2019 com a perspectiva dos negócios sobre as SbN com a proposta da utilização das SbN pelo 

setor empresarial para a compensação das emissões de difícil redução, ou mesmo de emissão 

inevitáveis, acelerando o caminho em direção às emissões líquidas zero em todos os setores 

empresariais, com benefícios adicionais para a manutenção da biodiversidade, meios de 

 
2 Nature4Climate (N4C) é uma iniciativa criada em 2017, por 17 ONGs, instituições líderes em conservação, 
organizações multilaterais e empresariais com o objetivo de aumentar o investimento e as ações em SbN para 
alcançar as metas do Acordo Climático de Paris de 2015. A N4C trabalha para catalisar parcerias entre governos, 
sociedade civil, empresas e investidores com base na urgência de proteger, restaurar e financiar as SbN 
(NATURE4CLIMATE, 2020b). 
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subsistência para comunidades rurais e segurança alimentar (WBCSD & 

NATURE4CLIMATE, 2019).   

No entanto, o mesmo estudo indicou que, apesar do seu enorme potencial, a maioria das 

estimativas sugere que as SbN atraiam, por exemplo, somente entre 2 e 3% dos investimentos 

públicos em clima em todo o mundo (WBCSD & Nature4Climate, 2019). 

Com o pano de fundo apresentado e como consequência do levantamento dos riscos 

ambientais pelo WEF mencionados, em junho de 2020, o WEF, em conjunto com a PwC, 

lançou o primeiro de uma série de relatórios sobre a nova economia da natureza. Esse relatório 

explica como os riscos relacionados à natureza importam para os negócios, por que eles devem 

ser urgentemente incorporados em estratégias de gestão de riscos e por que é vital priorizar a 

proteção dos ativos e serviços da natureza dentro da agenda de crescimento econômico global 

(WEF, 2020b). 

No terceiro relatório dessa série, a ser lançado no quarto trimestre 2020, quando o 

presente trabalho já terá sido finalizado, o WEF, em conjunto com a McKinsey, pretende 

abordar as oportunidades de investimento para as SbN como um caminho para enfrentar tanto 

a perda da biodiversidade, quanto as crises climáticas (WEF, 2020b). 

É importante lembrar que apesar da expressão SbN ser relativamente recente, o assunto 

não é assim tão novo. Antes do Acordo de Paris ser firmado, já havia projetos de redução de 

CO2 da atmosfera por meio de florestas, utilizando a natureza, no âmbito do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL)3, da UNFCCC. Esse mercado já tem aproximadamente 15 

anos (UNFCCC, 2020a).  

Conforme dados do Banco Mundial mencionados acima, após o Acordo de Paris ser 

firmado, ano após ano, os países passaram a criar mais e mais mercados regulados de carbono.  

 Conforme dados da Ecosystem Marketplace, 2019, a demanda por compensações 

voluntárias de carbono também tem crescido à medida que o mundo finalmente começa a 

enfrentar o desafio climático. 

Observa-se que algumas empresas passaram a se comprometer publicamente com metas 

voluntárias de redução de emissões e aprimorar suas políticas de clima (SHELL, 2020a; 

 
3 O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do inglês CDM (Clean Development Mechanism) foi definido 
no artigo 12o do Protocolo de Quito (UNFCCC) e permite que um país com um compromisso de redução de 
emissões ou limitação de emissões nos termos do Protocolo de Quioto implemente um projeto de redução de 
emissões nos países em desenvolvimento. Tais projetos podem ganhar Créditos de Redução de Emissões 
certificadas (CER) vendáveis, cada um equivalente a uma tonelada de CO2, que podem ser contados para o 
cumprimento das metas do Quioto. 
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TOTAL, 2019; EQUINOR, 2020; PETROBRAS, 2020).  Assim foi criada demanda por 

créditos de carbono florestais, tanto para suprir os mercados regulados, quanto os voluntários.  

Dentro das políticas de clima das empresas emissoras de CO2, nos últimos anos, vem se 

observando que algumas empresas incluíram SbN em sua estratégia de clima e iniciaram a 

prospecção de projetos de SbN existentes e/ou começaram a desenvolver seus próprios projetos 

(SHELL, 2020a; TOTAL, 2019 e EQUINOR, 2020). 

Dessa forma, o problema de pesquisa que emerge é: “Como as SbN se inserem na 

estratégia de clima de uma empresa global de energia (Shell)?” com o objetivo de 

primariamente compreender como a empresa analisada incorpora as SbN na sua estratégia de 

clima e, secundariamente, (i) levantar, na literatura existente, qual o conceito e o potencial de 

projetos SbN; (ii) compreender como projetos de SbN estão sendo implantados na empresa a 

ser estudada; (iii) entender, na percepção deste ator, quais as maiores oportunidades e 

dificuldades para implantação de projetos de SbN ao redor do mundo e utilização dos mesmos 

como sumidouros de carbono.4 

Para isso, utilizou-se o método de pesquisa qualitativa com a estratégia de investigação 

baseada em estudo de caso único, com apenas um objeto de estudo e a intenção de compreender 

a fundo sobre a inserção de SbN na estratégia de clima desta empresa global de energia.  

A escolha da empresa se deu por ser um importante player do setor que já possui, desde 

2018, uma área de negócios de SbN com um time dedicado e uma verba alocada, e porque a 

empresa escolhida explicita na sua comunicação externa, tanto escrita como verbal, a inclusão 

de SbN em sua estratégia de clima, o que facilita a análise documental. Além disso, pela 

conveniência devido à facilidade de acesso aos entrevistados e solicitação de permissões, uma 

vez que a autora do presente trabalho é colaboradora da empresa em questão. 

A seleção dos entrevistados se deu com o objetivo de fazer uma comparação e uma 

complementação entre as visões da gerência em diversos níveis e países e somar a análise 

documental. Dentro da Shell, as pessoas escolhidas para serem entrevistadas foram: a gerente 

interina de SbN para a América Latina, que está alocada em Houston, EUA; um gerente sênior  

de relações externas para SbN que fica na sede da empresa em Haia, nos Países Baixos; a 

Gerente de Estratégia e Planejamento da Shell no Brasil, que também é responsável pelo 

programa de transição energética da Shell no Brasil, alocada no Rio de Janeiro; um assessor  de 

 
4 Sumidouros de carbono são processos, atividades ou ferramentas que retiram os gases de efeito estufa da 
atmosfera e o armazenam por um tempo. Esse armazenamento acontece principalmente em oceanos, solos, 
florestas e outros locais onde os organismos capturam o carbono e lançam oxigênio na atmosfera. 
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políticas e regulação para SbN que ficam na sede da empresa em Haia, nos Países Baixos; e um 

gerente de tecnologia de abatimento de CO2 que trabalha na área de Pesquisa & 

Desenvolvimento da empresa e que fica alocado em São Paulo5.  

Na sequência desta introdução, os capítulos seguintes deste estudo estão organizados 

conforme segue: o próximo capítulo tratará da fundamentação teórica aplicada, com a revisão 

da literatura. O terceiro capítulo vai abordar a metodologia de pesquisa utilizada para a 

realização do presente estudo de caso. Na sequência, o quarto capítulo apresentará o perfil da 

empresa de energia, objeto deste estudo de caso (Shell), assim como as informações públicas 

sobre a inclusão de SbN na sua estratégia de clima. As discussões pertinentes a este estudo de 

caso único, juntamente com o diálogo entre as diferentes entrevistas e a conexão com a 

literatura, são trazidas no quinto capítulo. Finalmente, o último capítulo contém os resultados 

acadêmicos da pesquisa, com reflexões acerca do caso estudado, suas limitações e 

recomendações para estudos futuros.  

 

  

 
5 A partir daqui os entrevistados serão referidos no texto, nesta ordem, por Entrevistado 1, 2, 3, 4 e 5. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA APLICADA 

 

Com o objetivo de compreender a evolução da produção científica relacionada aos 

temas aqui tratados e termos utilizados, a seguir será apresentado o arcabouço teórico no qual 

este trabalho se baseou. 

 

2.1 Emergência climática e a natureza 

 

Conforme Ripple et al. (2020), em artigo publicado por esses autores com assinatura de 

11.258 cientistas de 153 países, fica evidente que “o mundo enfrenta uma emergência climática 

clara e inequívoca.” (RIPPLE et al., 2020, p.8, tradução nossa). 

Segundo o movimento The Climate Mobilization (2020) 30 países e 1.747 jurisdições 

político-administrativas, que compreendem mais de 830 milhões de pessoas, já reconheceram 

a emergência climática, incluindo o Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Canadá, 

Maldivas, Bangladesh, Argentina e, até, a União Europeia. 

Para enfrentar a emergência climática, há muito o que se fazer. Com relação à natureza, 

os ecossistemas devem ser protegidos ou restaurados. Nesse norte, é preciso reduzir 

rapidamente a perda de habitat e biodiversidade protegendo as florestas remanescentes, 

especialmente aquelas com estoques elevados de carbono, além das florestas com a capacidade 

de sequestrar rapidamente carbono, ao mesmo tempo em que se deve aumentar em larga escala 

o reflorestamento (RIPPLE et al., 2020). 

 

2.2 Estratégias de clima de empresas e a natureza 

 

Desde o início dos anos 2000 tem se observado um número crescente de iniciativas 

corporativas, muitas vezes em parceria com organizações internacionais de conservação, nas 

quais as empresas estão começando a desenvolver modelos de operação com a biodiversidade, 

conservação de ecossistemas, restauração de ecossistemas relevantes e suas funções 

ecossistêmicas, seja para a redução de riscos operacionais, o controle da qualidade e quantidade 

de insumos de recursos críticos, melhoria da reputação da empresa ou até respondendo a 

demandas que vão de comunidades locais a stakeholders internacionais (WINN; POGUTZ, 

2013). 

 Com relação a estratégia de clima, conforme Boiral, 2006, devido a sua complexidade 

e riscos envolvidos, qualquer que seja a opinião dos gestores sobre as questões de aquecimento 
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global, especialmente em grandes indústrias emissoras, deve-se empreender um esforço de 

inteligência ambiental, elaborar um inventário claro das fontes de emissões de GEE da 

organização e determinar quais seriam as opções mais eficientes para reduzir essas emissões e 

ainda assim, limitar a resposta organizacional a essas medidas preliminares pode ser 

rapidamente visto como um compromisso de curto prazo e insuficiente. Atrasar as ações ou 

reações expõe as organizações ao aumento da pressão externa, ao passo que implementar uma 

estratégia proativa pode ajudar a melhorar o envolvimento dos funcionários e melhorar a 

imagem de uma corporação. 

 A capacidade das organizações de antecipar a pressão social, desenvolver vantagens 

competitivas e obter ganhos diretos ou indiretos com a redução do GEE não depende apenas de 

regras econômicas pré-estabelecidas ou esforços de inteligência ambiental, mas também sobre 

a visão clara de gestores e suas decisões. Nesse contexto, antecipar os impactos do aquecimento 

global e reduzir de forma eficiente as emissões de GEE podem ser considerados indicadores da 

qualidade da gestão em uma organização (BOIRAL, 2006).  

Segundo esse mesmo autor, “a redução do GEE não é apenas um imperativo ecológico 

ou ético: é também um indicador de saúde, inovação e responsabilidade social da organização. 

Contribuindo para a redução de emissões de GEE, as organizações também estão se tornando 

parte da solução para o aquecimento global, em vez de simplesmente ser parte do problema.” 

(BOIRAL, 2006, p. 329, tradução nossa). 

Conforme Boiral, 2006 o mecanismo que já foi descrito no protocolo de Kyoto referente 

ao uso de sumidouros de carbono, ou seja, florestas e terras cultivadas para absorver carbono, 

removê-lo da atmosfera e fazer compensação de emissões de CO2, poderia trazer para as 

empresas a oportunidade para o desenvolvimento de programas de reflorestamento que 

poderiam gerar créditos de emissões e melhorar a imagem corporativa. Por exemplo, grandes 

empresas emissoras de CO2 poderiam compensar suas emissões de GEE através de programas 

de plantio de árvores e poderia ter como objetivo tornar-se carbono neutras.  

 

2.3 Evolução do conceito de SbN 

 

A primeira vez que se viu o termo SbN em uma publicação foi no título de um relatório 

do Banco Mundial elaborado para o Congresso Mundial de Conservação realizado em 

Barcelona, no ano de 2008. O relatório foi elaborado para divulgar o portfólio de projetos do 

banco relacionados à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade, com ênfase nos 

projetos que apresentavam novas soluções para mitigação e adaptação aos efeitos da mudança 
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do clima, principalmente os projetos que apresentavam mais claramente a ligação entre 

biodiversidade e mudanças climáticas, além de melhoria dos meios de subsistência (WORLD 

BANK, 2008). Apesar do termo SbN estar no título desse relatório, ele não trazia ainda uma 

definição clara sobre o seu conceito. 

O conceito de SbN foi desenvolvido durante as negociações da UNFCC de 2009 e 

baseou-se, em grande parte, nas experiências da IUCN na área de projetos de conservação da 

natureza (WCC, 2016). 

O termo SbN começou a ser mais utilizado por ONGs, principalmente pela IUCN no 

início da última década e, posteriormente, ganhou força para criação de leis e regulamentações 

inicialmente pela União Europeia. Pouco a pouco, o termo vem sendo incorporado e utilizado 

por algumas empresas e, somente na metade da última década, passou a ganhar espaço na 

academia, através da publicação de artigos acadêmicos peer review que levavam em conta as 

definições de SbN postuladas fora da academia, através de processos de consulta a stakeholders.  

Em 2015, a União Europeia trouxe uma definição para SbN: “Soluções vivas inspiradas, 

continuamente apoiadas e utilizando a natureza, projetadas para endereçar vários desafios 

sociais, utilizar os recursos de forma eficiente e adaptável, e para fornecer simultaneamente 

benefícios econômicos, sociais e ambientais” (EUROPEAN COMISSION, 2015, p. 5, tradução 

nossa; EUROPEAN PARLIAMENT, 2017). As SbN seriam então ações relacionadas à 

natureza e seus ecossistemas para endereçar os maiores desafios da sociedade moderna, 

incluindo as dimensões: ambiental, social e econômica (EUROPEAN COMISSION, 2015; 

EUROPEAN PARLIAMENT, 2017).  

Em 2016, a partir do Congresso Mundial de Conservação nos EUA, o conceito de SbN 

utilizado pela IUCN, foi reconhecido em uma resolução do Congresso como “ações para 

proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que 

endereçam os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, ao mesmo tempo em que 

proporcionam o bem-estar humano e oferecem benefícios para a biodiversidade” (WCC, 2016; 

IUCN, 2016, p. 5, tradução nossa; IUCN, 2020).  

A figura a seguir ilustra os principais desafios da sociedade indicados no conceito 

apresentado.  
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Figura 1: Principais desafios da Sociedade que as SbN buscam endereçar (um ou mais). 

Fonte: IUCN, 2016, p. viii, tradução nossa, com as complementações trazidas em IUCN, 2020, 
p.7, tradução nossa. 
 

Ambos os conceitos mencionados têm em comum o objetivo de endereçar desafios da 

sociedade através do uso efetivo dos ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos.6 Entretanto, a 

IUCN enfatiza que qualquer SbN deve ter um ecossistema bem gerenciado ou restaurado, já a 

definição da Comissão Europeia (2015) é um pouco mais ampla e inclui a aplicação de soluções 

que podem ser inspiradas ou apenas apoiadas pela natureza (IUCN, 2016), além de trazer a 

variável econômica de forma explícita. 

Esse conceito trazido pela IUCN passou a ser utilizado para identificar um conjunto de 

oito princípios de melhores práticas, que serão detalhados adiante, no item 2.6 Sistematização 

das SbN − tipos, princípios, parâmetros, requisitos e indicadores.  

No âmbito da utilização das SbN, para a sustentabilidade na Europa, conforme Maes e 

Jacobs (2017), a aplicação concreta das SbN em uma agenda de pesquisa e inovação requer 

uma definição mais precisa das SbN, capitalizando sobre o conhecimento acumulado sobre 

serviços ecossistêmicos. Nesse sentido, esses autores definiram as SbN como qualquer 

transição para o uso de serviços ecossistêmicos com diminuição de entrada de capital natural 

não renovável e aumento do investimento em processos naturais renováveis (MAES; JACOBS, 

2017). 

O artigo de Cohen-Shacham et al. (2019) trouxe o conceito e os princípios fundamentais 

para implementar e escalar os projetos SbN, que já tinham sido reconhecidos em Resolução do 

Congresso Mundial de Conservação, em 2016, e publicados pela IUCN (2016) e comparou os 

mesmos com as diferentes abordagens relacionadas a ecossistemas.  

Em julho de 2020, com a publicação do “Padrão Global para SBN” pela IUCN, após 

um amplo processo de consulta pública com centenas de stakeholders de mais de cem países, 

passou a existir uma definição mais clara de parâmetros que definem um padrão comum. A 

 
6 Serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da 
humanidade. 
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definição de um padrão global é muito importante para aumentar a escala e o impacto da 

abordagem das SbN, para prevenir resultados negativos não esperados ou o mau uso do termo, 

além de ajudar os diferentes stakeholders a avaliarem a eficácia das intervenções por SbN 

(IUCN, 2020).  

No âmbito das SbN, muita discussão ainda está em andamento com relação ao que está 

incluso no conceito de SbN e o que fica de fora. Entretanto, parece que há um consenso, pelo 

menos no âmbito da União Europeia, de que os organismos geneticamente modificados estão 

fora, conforme descrito a seguir “no quadro atual da UE, as SBN excluem métodos que alteram 

artificialmente a natureza, como organismos geneticamente modificados.” (EUROPEAN 

COMMISSION, 2015, p. 24, tradução nossa). 

 

2.4 Abordagens baseadas em ecossistemas e as SbN 

 

Conforme Bush e Doyon (2019), o surgimento do conceito SbN se deu com o objetivo 

de integrar uma série de abordagens baseadas em ecossistemas, para enfrentar uma série de 

desafios da sociedade.  

Com uma abordagem similar, o relatório da Comissão Europeia de 2015 já apontava na 

mesma direção: “O conceito de SbN baseia-se e apoia outros conceitos intimamente 

relacionados aos ecossistemas, tais como os serviços ecossistêmicos, adaptação/mitigação 

baseada em ecossistemas e infraestrutura verde e azul” (EUROPEAN COMMISSION, 2015, 

p. 24, tradução nossa).  

Ainda conforme o relatório da Comissão Europeia “o conceito de SbN inclui as ações 

humanas e suas consequências, reconhece a importância da natureza e exige uma abordagem 

sistêmica para as mudanças ambientais, com base na compreensão da estrutura e funcionamento 

dos ecossistemas” (EUROPEAN COMMISSION, 2015, p. 24, tradução nossa). 

A publicação da IUCN (2016) também relaciona o conceito de SbN com diferentes 

formas de trabalhar com ecossistemas, ao mesmo tempo em que insere explicitamente o 

contexto das mudanças do clima e os benefícios adicionais:  

 

O conceito SbN, usado em ciências ambientais e contextos de conservação da 
natureza, surgiu na última década, à medida que organizações internacionais 
começaram a buscar formas de trabalhar com ecossistemas – em vez de 
depender de soluções convencionais de engenharia – para se adaptar e mitigar 
os efeitos das mudanças do clima, ao mesmo tempo em que melhoram os 
meios de subsistência sustentáveis e protegem os ecossistemas naturais e a 
biodiversidade. (IUCN, 2016, p. xxi, tradução nossa.)  
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Conforme Cohen-Shacham (2019), as diferentes abordagens baseadas em ecossistemas 

podem ser incluídas no guarda-chuva das SbN e divididas em cinco categorias, são elas: 

Restauradoras, Por objetivo, Infraestrutura, Gerenciamento e Proteção. O quadro a seguir indica 

quais abordagens de ecossistemas entram em cada uma destas categorias. 

 

 

Categoria Abordagem baseada em ecossistemas dentro do guarda-
chuva de SbN 

Categoria 1 - Restauradoras - Restauração ecológica 
- Engenharia ecológica 
- Restauração da paisagem florestal 

Categoria 2 - Por objetivo - Adaptação e mitigação baseada no ecossistema 
- Redução de risco de desastres com base no ecossistema 
- Serviços de adaptação climática 

Categoria 3 - Infraestrutura - Infraestrutura natural  
- Infraestrutura verde 

Categoria 4 - Gerenciamento - Gerenciamento integrado de zonas costeiras 
- Gestão de recursos hídricos 

Categoria 5 – Proteção - Abordagens para gerenciamento de áreas de conservação 
ou outras medidas de conservação por imobilização de área 

Quadro 1: Abordagens baseadas em ecossistemas que podem ser incluídas no guarda-chuva das 
SbN. 
Fonte: Elaborado pela autora à luz de COHEN-SHACHAM, 2019. 

 

A figura 2, a seguir, traz uma representação conceitual das abordagens baseadas em 

ecossistemas que estão no guarda-chuva das SbN, que tem por finalidade o enfrentamento dos 

principais desafios da sociedade, trazendo benefícios ao bem-estar humano e à biodiversidade. 
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Figura 2: Representação conceitual das SbN com as abordagens baseadas em ecossistemas que 
estão no guarda-chuva das SbN, para enfrentar os desafios da sociedade trazendo benefícios ao 
bem-estar humano e à biodiversidade (IUCN). 
Fonte: IUCN, 2016, p.11, tradução nossa, com complementações apresentadas em IUCN, 2020, 
p. 1, tradução nossa, ©IUCN. 
 

É importante ressaltar que muito antes do conceito de SbN ganhar força, na última 

década, alguns autores já indicavam projetos de conservação (uma das possibilidades de 

projetos SbN) como positivos para a garantia dos serviços ecossistêmicos. Conforme Chan et 

al. (2006), uma importante justificativa para investimentos sociais privados em conservação 

são a sua contribuição à proteção e garantia de serviços ecossistêmicos, ou seja, a oferta de 

benefícios que os ecossistemas oferecem à sociedade, como a fixação de carbono da atmosfera, 

a polinização de plantas, a recreação ao ar livre, a provisão de água, a produção de vegetação, 

entre outros. 

 

2.5 Objetivos das SbN 

 

Conforme a Comissão Europeia, “As SbN visam ajudar as sociedades a enfrentar uma 

variedade de desafios ambientais, sociais e econômicos de forma sustentável” (EUROPEAN 

COMMISSION, 2015, p. 24, tradução nossa). 

O objetivo das SbN são: 
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apoiar o alcance dos objetivos de desenvolvimento da sociedade e 
salvaguardar o bem-estar humano de maneiras que reflitam valores culturais 
e sociais, e melhorem a resiliência dos ecossistemas, sua capacidade de 
renovação e prestação de serviços. As SbN são projetadas para enfrentar 
grandes desafios sociais, como segurança alimentar, mudanças climáticas, 
segurança hídrica, saúde humana, risco de desastres, desenvolvimento social 
e econômico. (WCC, 2016, p. 1, tradução nossa; IUCN, 2016, p. 5, tradução 
nossa.) 

 

A Comissão Europeia também indica que as SbN utilizam os recursos e os complexos 

processos do sistema da natureza, como sua capacidade de armazenar carbono e regular fluxos 

de água, “com o objetivo de alcançar resultados desejados, como redução do risco de desastres 

e um ambiente que melhore o bem-estar humano e o crescimento verde socialmente inclusivo” 

(EUROPEAN COMMISSION, 2015, p. 24, tradução nossa). 

Maes e Jacobs (2017) sugeriram que as SbN possam ser um recurso para transição 

energética, mas trazem importantes premissas: se utilizadas em etapas incrementais realistas, 

se forem guiadas por uma visão clara do seu objetivo e se houver um processo de reavaliação 

permanente. 

  

2.6 Sistematização das SbN − tipos, princípios, parâmetros, requisitos e indicadores  

 

 Conforme Motta, 2020, a categorização das SbN avançou inicialmente mais no âmbito 
Convenção da Diversidade Biológica (CBD) do que na Convenção do Clima (UFNCCC). Na 
CDB o enfoque é de abordagens baseadas em ecossistemas e a conexão de biodiversidade com 
clima não é estabelecida necessariamente por redução de emissões. Já no âmbito das 
Convenções do Clima (UNFCCC) essa relação fica muito mais evidente. 
 Com relação as produções científicas, uma das primeiras tentativas de sistematização 
das SbN deu-se em 2015. Eggermont et al. (2015) classificou essas soluções em três tipos, a 
saber:  

 

 

Tipos Descrição 
Tipo 1 Melhor uso dos ecossistemas existentes, minimizando a intervenção nos 

próprios sistemas 
Tipo 2 Modificação dos ecossistemas existentes para melhor oferecer os serviços 

selecionados 
Tipo 3 Criação de novos ecossistemas (por exemplo, por meio de engenharia 

ecológica, telhados verdes etc.) 
Quadro 2: Sistematização das SbN propostas por Eggermont et al., 2015. 
Fonte: adaptado de Eggermont et al., 2015, tradução nossa. 
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Em 2016, uma proposta de princípios para as SbN foi criada a partir de um processo de 

revisão de informações preexistentes e um amplo processo de consulta pública realizado pela 

IUCN e reconhecida pela resolução 069 do Congresso Mundial de Conservação.  

 

 

Princípios Descrição 
Princípio 1 SbN adotam normas de conservação da natureza (e princípios) 
Princípio 2 SbN podem ser implementadas sozinhas ou de forma integrada com outras 

soluções para os desafios da sociedade (exemplo: soluções tecnológicas e de 
engenharia). 

Princípio 3 SbN devem ser determinadas pelo contexto natural e cultural específico do 
local incluindo conhecimento tradicional, local e científico. 

Princípio 4 SbN produzem benefícios para a sociedade de forma justa e equitativa, de 
forma que promova a transparência e a participação social. 

Princípio 5 SbN mantêm a diversidade biológica e cultural e a capacidade dos 
ecossistemas de evoluírem ao longo do tempo. 

Princípio 6 SbN são aplicadas em escala paisagística. 
Princípio 7 SbN reconhecem e abordam as trocas entre alguns benefícios econômicos 

imediatos para o desenvolvimento e opções futuras para a proteção de toda a 
gama de serviços ecossistêmicos. 

Princípio 8 SbN são parte integrante do desenho geral de políticas e medidas ou ações 
para enfrentar um desafio específico. 

Quadro 3: Princípios para SbN definidos pela IUCN em 2016. 
Fonte: Elaborado pela autora à luz de WCC, 2016 e IUCN, 2016. 

 

No âmbito da União Europeia, em 2017, Maes e Jacobs sugeriram que o 

desenvolvimento e a avaliação das SbN englobassem três requisitos: (1) diminuição da entrada 

de combustíveis fósseis por unidade produzida, (2) redução de trade-offs sistêmicos e aumento 

das sinergias e (3) aumento de mão de obra e empregos. 

Conforme mencionado, em 2020, com a publicação do “Padrão Global para SBN” pela 

IUCN, passou a existir um conjunto de oito novos princípios, baseados nos anteriores, todos 

interconectados conforme ilustra a figura a seguir. 
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Figura 3: Interconexão dos oito princípios que compõem o “Padrão Global para SbN da IUCN”. 
Fonte: IUCN, 2020, p. 3, tradução nossa, ©IUCN. 

 

Esses oito princípios deram origem a vinte e oito indicadores. Eles devem ser utilizados 

como um processo de autoavaliação de projetos de SbN, relacionados a biodiversidade, 

economia e sociedade e gerenciamento de projetos resilientes. O quadro a seguir indica esses 

princípios e os seus indicadores associados. 

 

 

 

 

Princípios (8) Indicadores (28) 
1 - As SbN endereçam 
efetivamente desafios da 
sociedade (Mitigação e 
adaptação à mudança do 
clima; 
Redução de risco de 
desastres naturais; 

1.1 Os desafios da sociedade mais prementes para os detentores de 
direitos e beneficiários são priorizados 
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Desenvolvimento 
econômico e social; 
Saúde humana; 
Segurança alimentar; 
Segurança hídrica; 
Degradação do meio 
ambiente e perda da 
biodiversidade) 

1.2 Os desafios da sociedade abordados são claramente 
compreendidos e documentados 

1.3 Os desfechos de bem-estar humanos decorrentes das SbN são 
identificados, avaliados com benchmark e periodicamente avaliados 

2 - Os projetos das SbN 
são alimentados pelas 
escalas 

2.1 O projeto das SbN reconhece e responde às interações entre a 
economia, a sociedade e os ecossistemas 
2.2 O projeto das SbN está integrado a outras intervenções 
complementares e busca sinergias entre setores 
2.3 O projeto das SbN incorpora a identificação de riscos e 
gerenciamento de riscos além do local da intervenção 

3 – As SbN resultam em 
um ganho líquido para a 
biodiversidade e a 
integridade do 
ecossistema 
 

3.1 As ações das SbN respondem diretamente à avaliação baseada 
em evidências do estado atual do ecossistema e prevalecem os fatores 
de degradação e perda 
3.2 São identificados resultados claros e mensuráveis de conservação 
da biodiversidade, avaliados com benchmark e periodicamente 
avaliados 
3.3 O monitoramento inclui avaliações periódicas de consequências 
adversas não intencionais sobre a natureza decorrentes das SbN 
3.4 Oportunidades para melhorar a integridade e a conectividade do 
ecossistema são identificadas e incorporadas à estratégia das SbN 

4 - As SbN são 
economicamente viáveis 
 

4.1 São identificados e documentados os benefícios e custos diretos e 
indiretos associados às SbN, quem paga e quem se beneficia 
4.2 Um estudo de custo-efetividade é fornecido para apoiar a escolha 
das SbN, incluindo o provável impacto de qualquer regulamentação 
relevante e subsídios 
4.3 A eficácia do projeto das SbN é justificada em relação às 
soluções alternativas disponíveis, levando em conta qualquer 
externalidades associadas 
4.4 O design das SbN considera um portfólio de opções de 
recrutamento de pessoas baseado no mercado, setor público, 
compromissos voluntários e ações para apoiar o cumprimento 
regulatório 

5 - As SbN baseiam-se em 
processos de governança 
inclusivos, transparentes 
e de empoderamento 
 

5.1 Um mecanismo de feedback e de resolução de reclamações 
definido e totalmente acordado está disponível para todos os 
stakeholders antes de uma intervenção de SbN ser iniciada 
5.2 A participação é baseada no respeito mútuo e igualdade, 
independentemente do sexo, idade ou status social, e defende o 
direito de povos indígenas para Consentimento Livre, Prévio e 
Informado (FPIC) 
5.3 Stakeholders que são afetados direta e indiretamente pelas SbN 
são identificados e envolvidos em todos os processos de intervenção 
das SbN 
5.4 Os processos de tomada de decisão são documentados e 
respondem aos direitos e interesses de todos os stakeholders 
participantes e afetados 
5.5 Quando a escala das SbN se estende além dos limites 
jurisdicionais, são estabelecidos mecanismos para permitir a tomada 
de decisões conjuntas dos stakeholders nas jurisdições afetadas 
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6 – As SbN equilibram 
equitativamente as 
compensações entre a 
realização de seu(s) 
objetivo(s) principal(is) e 
a provisão contínua 
de múltiplos benefícios 

6.1 Os custos potenciais e benefícios das compensações associadas à 
intervenção das SbN são explicitamente reconhecidas e informadas a 
salvaguardas e quaisquer ações corretivas apropriadas 
6.2 Os direitos, uso e acesso à terra e recursos, juntamente com as 
responsabilidades de diferentes stakeholders, são reconhecidos e 
respeitados 
6.3 As salvaguardas estabelecidas são periodicamente revisadas para 
garantir que os limites de compensação mutuamente acordados sejam 
respeitados e não desestabilizem as SbN 

7 - As SbN são 
gerenciadas de forma 
adaptativa, com base em 
evidências 
 

7.1 A estratégia de SbN é estabelecida e utilizada como base para 
monitorar regularmente e avaliar a intervenção 
7.2 Um plano de monitoramento e avaliação é desenvolvido e 
implementado durante todo o ciclo de vida da intervenção 
7.3 Uma estrutura para aprendizagem iterativa que permite a gestão 
adaptativa é aplicada em todo o ciclo de vida da intervenção 

8 - As SbN são 
sustentáveis e integradas 
dentro de um contexto 
jurisdicional adequado 
 

8.1 O projeto, a implementação e as lições aprendidas das SbN são 
compartilhados para desencadear mudanças transformadoras 
8.2 As SbN informam e aprimoram estruturas de políticas e 
regulações para apoiar sua captura e integração 
8.3 Quando relevante, as SbN contribuem para metas nacionais e 
globais para o bem-estar humano, as mudanças climáticas, 
biodiversidade e direitos humanos, incluindo a Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(UNDRIP) 

Quadro 4: Princípios e Indicadores para SbN definidos pela IUCN, em 2020, a partir de um 
amplo processo de consulta pública com centenas de stakeholders em mais de 100 países. 
Fonte: adaptado de IUCN, 2020. 

 

Esse padrão pode ser usado para projetar e escalar projetos-piloto identificando lacunas, 

verificando projetos passados e fazendo propostas futuras de SbN (IUCN, 2020).  

 

2.7 Benefícios de projetos de SbN (Conservação da infraestrutura natural)  

 

Maes e Jacobs (2017) acreditam que as SbN podem ajudar a sociedade a permanecer 

dentro do espaço operacional seguro para a humanidade, melhorar a biodiversidade local e a 

sustentabilidade social, além de garantir, a longo prazo, a produtividade de alimentos.  

As SbN podem desempenhar um papel fundamental na habilitação do tão almejado 

desenvolvimento sustentável do planeta e, para que seus benefícios sejam sentidos, os projetos 

devem ser implementados dentro de uma estrutura de pensamento de sistemas, que considera 

múltiplos serviços ecossistêmicos e reconhece trade-offs entre eles a partir das perspectivas de 

diferentes stakeholders (SEDDON et al, 2020). 

Entidades brasileiras da área de conservação da natureza, como a Fundação Grupo O 

Boticário, que já trabalham com projetos de conservação e pesquisa no Brasil há muitos anos, 

indicam que as SbN são uma estratégia de mitigação e adaptação à mudança do clima de sucesso 
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já que aumentam a resiliência contra seus efeitos e evitam prejuízos potenciais seis vezes 

maiores do que os custos associados (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À 

NATUREZA, 2018). 

Nessa mesma linha de raciocínio, a Fundação Grupo O Boticário indica que a 

recuperação de áreas degradadas também é uma ação necessária para garantir a resiliência 

contra as mudanças do clima e certamente compensa os prejuízos esperados. Ressalta-se que 

conservar remanescentes que já prestam serviços ecossistêmicos é menos oneroso do que 

recuperar (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA, 2018). 

 

2.8 SbN e a mudança do clima 

 

Conforme já mencionado, entre outros desafios da nossa sociedade, tais como segurança 

alimentar e hídrica, riscos de desastres naturais, saúde humana, desenvolvimento social e 

econômico, degradação do meio ambiente e perda da biodiversidade, as SbN podem ter um 

papel muito importante para o enfrentamento do desafio da mudança do clima. 

A preservação de ecossistemas, conservação da natureza ou a melhor gestão do uso do 

solo podem evitar uma parcela significativa das emissões globais, estimadas em 23% das 

emissões antropogênicas (IPCC, 2019). 

Os ecossistemas naturais ou modificados podem também servir como sumidouros de 

carbono absorvendo e sequestrando as emissões de CO2 (IUCN, 2016). 

Conservação, restauração e gestão sustentável de florestas, pântanos e oceanos podem 

ter um papel crítico dentro do ciclo do carbono e na regulação do clima do planeta (IUCN, 

2016).  

Acredita-se que nenhuma solução de longo prazo para a mudança do clima possa ser 

bem-sucedida sem contar com as SbN (IUCN, 2016).  

As SbN também podem ajudar comunidades vulneráveis à mudança do clima, 

especialmente aqueles que dependem dos recursos naturais, para que elas se tornem mais 

resilientes a eventos climáticos extremos e desastres naturais relacionados ao clima (IUCN, 

2016). Além disso, conforme Seddon (2019), para um projeto de SbN ser resiliente e 

sustentável, as SbN devem ser implementadas de forma a apoiar a biodiversidade e as pessoas. 

 

2.8.1 Soluções Climáticas Naturais (SCN) 
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Na literatura acadêmica, o termo Natural Climate Solutions (NCS) também é 

encontrado e nada mais é do que uma parte das SbN aplicada diretamente para endereçar o 

desafio da mudança do clima (GRISCOM et al., 2020). No âmbito desse trabalho, utilizaremos 

a seguinte tradução do termo: Soluções Climáticas Naturais (SCN). Exemplos das SCN são 

ações de proteção ou conservação, restauração e melhoria da gestão do uso do solo, que 

aumentam o armazenamento de CO2 e/ou evitam as emissões de gases de efeito estufa em 

florestas, pântanos, pastagens e terras agrícolas (GRISCOM et al., 2017). 

 

2.8.2 Potencial das Soluções Climáticas Naturais (SCN) 

 

As soluções climáticas basedas na natuteza podem reduzir em até um terço as emissões 

necessárias para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos, com reduções de mais de 

11 bilhões de toneladas de CO2e por ano até 2030 (GRISCOM et al., 2017).  

Segundo um estudo de cenários de Griscom et al. (2017), o aquecimento provavelmente 

ficará abaixo de 2°C se forem implementadas as SCN custo-efetivas e evitados aumentos nas 

emissões de combustíveis fósseis nos próximos 10 anos e, em seguida, impulsionadas 

diminuições de até 7% com relação aos níveis atuais até 2050 e, depois, para zero até 2095, 

conforme figura 4. 
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Figura 4: Potencial das SCN para estabilizar o aquecimento global abaixo de 2°C com relação 
aos níveis pré-industriais. 
Fonte: GRISCOM et al., 2017, p. 11647, tradução nossa.   

 

Utilizando doze caminhos dentro das soluções climáticas naturais em 79 países 

tropicais, estima-se um potencial de mitigação de 6,56 bilhões de toneladas de CO2e por ano 

entre 2030 e 2050, de forma custo-efetiva, ou seja, a um custo abaixo de US$100,00 por 

tonelada de CO2 equivalente. (GRISCOM et.al., 2020). 

Para avaliar esse potencial, Griscom et al. (2020) identificaram doze caminhos de ações 

de SCN, conforme quadro abaixo, que seriam quantificáveis em termos de custos de 

implementação e quantidade de armazenamento e captura para evitar emissões de CO2e.  

 

 

Tipo de Caminho Cobertura Caminho 
Proteção Floresta 1-Desmatamento evitado nas 

florestas 
Proteção Pântanos 2-Impactos evitados na turfa  
Proteção Pântanos 3-Impactos evitados nos 

manguezais  
Restauração Florestas 4-Reflorestamento, incluindo 

com plantas nativas 
Restauração Pântanos 5-Restauração de turfa 
Restauração Pântanos 6-Restauração de manguezais 
Gestão do Uso do Solo Agricultura 7-Árvores em áreas agrícolas 
Gestão do Uso do Solo Florestas  8-Manejo florestal natural 
Gestão do Uso do Solo Agricultura 9-Manejo de nutrientes do solo 
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Gestão do Uso do Solo Florestas e Savanas 10-Uso evitado da lenha como 
combustível 

Gestão do Uso do Solo Agricultura 11-Intensidade de pastagem 
Gestão do Uso do Solo Florestas e Savanas 12-Gerenciamento de incêndio 

Quadro 5: Doze Caminhos para SCN (GRISCOM, 2020). 
Fonte: Elaborado pela autora à luz de Griscom et al., 2020, p. 3, tradução nossa. 

  

2.8.3. Princípios orientadores para projetos de SCN conduzidos por empresas 

 

Os membros do WBCSD & Nature4Climate (2019) recomendam que qualquer 

investimento em SCN sejam aderentes aos 4 princípios orientadores descritos no quadro a 

seguir.  

 

 

Princípios Descrição 
Princípio 1 Os investimentos de SCN podem e devem aumentar a ambição em relação à 

ação climática, aumentando, em vez de diminuir, a contribuição de uma 
empresa para as metas do Acordo de Paris. Os créditos de carbono devem, 
portanto, ser utilizados em conjunto com a hierarquia de mitigação de emissões 
de GEE, como um componente de uma estratégia de descarbonização conforme 
Figura 5.  

Princípio 2 Os créditos de SCN podem fornecer uma solução provisória para emissões 
difíceis de reduzir, mas não permanentes. Para emissões inevitáveis, os 
sumidouros de carbono − incluindo os sumidouros naturais − sempre serão 
necessários para alcançar zero emissões líquidas. Os créditos de SCN devem 
ser considerados uma solução que apoiará o uso sustentável do solo a longo 
prazo.  

Princípio 3 Os investimentos em SCN devem fornecer salvaguardas e benefícios 
ambientais e sociais, além da redução das emissões de GEE.  

Princípio 4 Devem ser aplicadas metodologias de medição e contabilidade de carbono 
sólidas e verificadas para garantir alta integridade ambiental dos créditos de 
SCN.  

Quadro 6: Princípios orientadores para projetos de SCN conduzidos por empresas. 
Fonte: adaptado de WBCSD & NATURE4CLIMATE, 2019, p. 6, tradução nossa. 
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Figura 5: Hierarquia de mitigação de emissões de GEE. 
Fonte: WBCSD & NATURE4CLIMATE, 2019, p. 15, tradução nossa. 

 

2.9 SbN em áreas urbanas 

 

Dentre os artigos acadêmicos sobre SbN, a grande maioria tem sua pergunta de pesquisa 

e reflexões relacionadas às SbN em áreas urbanas e aqui serão apresentadas algumas reflexões 

encontradas nesses artigos que podem ser úteis para compreensão e análise das SbN de modo 

geral. 

Kabisch et al. (2016), por exemplo, fortalecem os méritos das SbN e reconhecem que o 

conceito tem um potencial significativo para interferir positivamente nas mudanças do clima, 

tanto na mitigação, quanto adaptação em áreas urbanas, aumentando a resiliência e 

habitabilidade nas cidades.  

Entretanto, os autores mencionados alertam para a necessidade de mais pesquisas 

científicas para coletar evidências sobre a eficácia das SbN em áreas urbanas, tanto através da 

implementação em larga escala com aprendizado ao longo do caminho, ou projetos-piloto, 

avançando através da experiência adquirida. As estruturas de governança devem ser 

transdisciplinares, integrativas e precisam ser bem-desenvolvidas, regulamentadas e dialogadas 

com a sociedade. Além disso, esses mesmos autores apontam para a necessidade de maximizar 

os cobenefícios para a sociedade e biodiversidade, considerando a justiça socioambiental e a 

coesão social na implementação de projetos de SbN. 
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Corroborando com Kabisch et al. (2016), Frantzeskaki et al. (2019) afirmam que “os 

sistemas naturais têm potencial para fornecer soluções para mitigação das mudanças do clima 

e simultaneamente fornecer resiliência climática e planejamento de adaptação, especialmente 

em áreas urbanas” (FRANTZESKAKI et al., 2019. p. 463, tradução nossa). 

Na mesma linha de raciocínio dos autores mencionados, Bush e Doyon (2019) 

enfatizaram que: “as SBN abordam diretamente e contribuem para o aumento da resiliência 

urbana, mas ainda estão sendo desenvolvidas compreensões dos mecanismos e veículos para 

sua implementação nas cidades” (BUSH; DOYON, 2019, p. 1, tradução nossa). 

Um outro ponto importante relacionado à implementação de SbN em cidades, é a sua 

integração nas abordagens de planejamento urbano, questão essa que também necessita de mais 

projetos práticos e de estudos acadêmicos: “há potencial para a integração de soluções baseadas 

na natureza por meio da integração em abordagens de planejamento urbano, mas estas ainda 

não estão bem desenvolvidas em pesquisa ou prática” (BUSH; DOYON, 2019, p. 1, tradução 

nossa). 

A dedicação de mais recursos financeiros e humanos com capacidade para o 

desenvolvimento pessoal e a integração sistêmica é necessária para que haja melhor governança 

visando à adaptação às mudanças climáticas e implementação dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável7 (ODS) aproveitando-se do potencial das SbN (WAMSLER C., 

2020). 

 

2.10 Críticas e barreiras as SbN 

 

Na literatura, além da escassa produção científica relacionada ao tema mais específico 

deste trabalho, a maioria dos artigos científicos existentes mencionam a origem, os conceitos, 

os objetivos, princípios e parâmetros, estudo de casos, indicadores, políticas, pontos positivos 

e pontos para atenção em SbN, e muitos indicam a necessidade de avanços tanto na 

implementação de projetos na prática, quanto relacionados a pesquisas acadêmicas.  

Porém não foram encontrados artigos científicos que adentrassem o universo da inclusão 

das “SbN em estratégia de clima de empresas”, muito menos artigos que analisassem ou 

 
7 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um conjunto de 17 metas globais amplas e 
interdependentes, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os ODS são parte da Resolução 70/1: 
“Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que depois foi encurtado 
para “Agenda 2030”. 
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criticassem essa prática. Entretanto as SbN, de modo geral, não são livres de análises críticas 

mais amplas e alguns artigos adentram o universo das barreiras para a implementação delas.  

Conforme Maes e Jacobs (2017), desenvolver as SbN no âmbito da União Europeia, por 

exemplo, requer o enfrentamento de políticas, desafios econômicos e científicos. 

Uma questão levantada é relacionada à utilização distorcida das SbN para a remoção de 

CO2 da atmosfera em detrimento de projetos que evitem ou reduzam as emissões e a 

descarbonização da economia. Conforme o IPCC (2018), a dependência em projetos de 

remoção de CO2 implantados em escala é um grande risco na capacidade de limitar o 

aquecimento a 1,5°C. Os projetos de remoção de CO2 vão se tornando menos necessários em 

cenários com grande eficiência energética e baixa demanda por energia fóssil.  

Seddon et al. (2020) capturaram três barreiras que dificultam o desenvolvimento de 

políticas e práticas internacionais, nacionais e locais para a utilização das SbN para mitigar 

questões de mudança do clima. Primeiro, os desafios na medição ou previsão da eficácia das 

SbN que levam à incerteza sobre seu custo-efetividade em comparação com alternativas. 

Segundo, os fracos modelos financeiros e abordagens simplistas para avaliação econômica dos 

projetos de SbN podem levar à fuga de investimentos. E terceiro, formas altamente setorizadas 

de governança dificultam a utilização das SbN e privilegiam as intervenções de engenharia. 

Conforme Seddon et al. (2020), um outro ponto a ser considerado é que as SbN podem 

variar bastante quanto ao seu apoio à conservação da biodiversidade dependendo do tipo de 

solução a ser utilizada, e isso pode afetar a sua resiliência e capacidade de manter o fluxo de 

serviços ecossistêmicos. Conforme este mesmo autor, as SbN que protegem e restauram 

ecossistemas naturais e/ou fazem uso de diversas espécies nativas podem desempenhar um 

papel fundamental na garantia de serviços de mitigação e adaptação das mudanças climáticas, 

ao mesmo tempo em que contribuem para os chamados serviços culturais do ecossistema, ou 

seja, sua capacidade de se manterem como inspiração e aprendizado através da natureza; já as 

SbN que não aproveitam os princípios ecológicos e apoiam a biodiversidade (como aqueles que 

envolvem monoculturas não nativas) são mais vulneráveis para as mudanças ambientais no 

longo prazo e podem produzir trade-offs entre os serviços ecossistêmicos (por exemplo, 

armazenamento de carbono, controle de erosão e abastecimento hídrico).  

Outro ponto levantado no âmbito de implantação de SbN, esse mais voltado pra SbN 

em áreas urbanas, é a existência de limitações desses tipos de soluções para a mudança do clima. 

Conforme Frantzeskaki et al. (2019), as SbN não são as únicas e melhores formas de resolver 

todos os problemas de clima nas cidades. Além delas, muitas outras soluções podem ser 

utilizadas e até combinadas.  
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Não é a intenção de afirmar que as soluções baseadas na natureza são uma 
panaceia para todos os problemas urbanos relacionados ao clima. Soluções 
baseadas em tecnologia, soluções baseadas em cultura e soluções baseadas em 
comportamento (para citar alguns) devem complementar o trabalho de 
soluções baseadas na natureza. (FRANTZESKAKI et al., 2019. p. 463, 
tradução nossa.) 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Conforme mencionado, o conceito SbN é muito recente na literatura, com limitado 

número de referências acadêmicas e literatura cinzenta, ainda que ambos venham crescendo ao 

longo do tempo.  

No intuito de responder à referida pergunta de pesquisa, o presente trabalho segue a 

estratégia de investigação qualitativa com caráter exploratório e interpretativo, com vistas 

a desenvolver um entendimento do “caso” a ser estudado por meio da coleta de informações 

primárias e secundárias: “Uma das principais razões para a escolha de um estudo qualitativo é 

que o estudo é exploratório. Isso significa que ainda não foi escrita muita coisa sobre o tópico 

ou sobre a população em estudo, e o pesquisador tenta ouvir os participantes e construir um 

entendimento baseado nas ideias deles” (CRESWELL, 2007, p. 46).  

Conforme Creswell (2007), o processo de pesquisa qualitativa é bastante indutivo, com 

o pesquisador gerando significado a partir dos dados coletados pessoalmente. Assim, o presente 

trabalho aplicado apresenta uma interpretação daquilo que foi encontrado e certamente essa 

interpretação é moldada pela formação da autora e suas experiências, portanto não é possível 

evitar as interpretações pessoais na análise dos dados. 

Conforme Strauss e Corbin (2008), a abordagem qualitativa com caráter exploratório é 

um “processo não-matemático de interpretação, feito com o objetivo de descobrir conceitos e 

relações nos dados brutos e de organizar tais conceitos e relações em um esquema explanatório 

teórico” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 24). 

Como a pergunta de pesquisa formulada tem seu foco em um fenômeno contemporâneo, 

inserido em um contexto da vida real, e o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, a 

estratégia de investigação utilizada foi um estudo de caso único: “um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (‘o caso’) em profundidade, 

e em seu contexto de mundo real e especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto puderem não ser claramente evidentes” (YIN, 2015, p. 17). 

Para o aprofundamento deste estudo de caso único, a empresa global de energia Shell 

foi selecionada. A escolha da empresa se deu por ser um importante player do setor que já 

possui, desde 2018, uma área de negócios de SbN com um time dedicado e uma verba alocada, 

e porque a empresa escolhida explicita na sua comunicação externa, tanto escrita como verbal, 

a inclusão de SbN em sua estratégia de clima, o que facilita a análise documental. Além disso, 

pela conveniência devido à facilidade de acesso aos entrevistados e solicitação de permissões, 

uma vez que a autora do presente trabalho é colaboradora da empresa em questão. 
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Os procedimentos de pesquisa e coleta de dados utilizados foram: revisão bibliográfica, 

análise documental e entrevistas semiestruturadas, distribuídos ao longo das diferentes etapas 

de trabalho conforme exposto adiante. 

Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica conceitual utilizando literatura 

acadêmica revisada por especialistas (peer review), outras publicações científicas (como teses) 

e livros, além de uma análise documental, com coleta de informações públicas referentes ao 

objeto deste estudo. As informações coletadas, durante essa etapa, foram categorizadas e 

codificadas por cores, gerando agrupamento de informações organizadas em quadros. 

A análise de documentos públicos da Shell permitiu à entrevistadora obter a linguagem 

e as terminologias usadas pela companhia no tema da pesquisa antes da realização das 

entrevistas, o que facilitou a comunicação e serviu como provas escritas que representam 

informações oficiais da empresa. 

Com base nessa primeira etapa, foi feita a proposta da questão de pesquisa e dos 

objetivos específicos, limitando assim o escopo do trabalho.  

O trabalho inicial relatado forneceu insumos para a formulação de perguntas para os 

entrevistados e foi elaborado um roteiro de entrevista, porém o roteiro manteve-se aberto para 

que houvesse oportunidade para o entrevistador adequar ou complementar suas perguntas 

durante a entrevista. 

A seleção dos entrevistados se deu, então, com o objetivo de fazer uma análise 

comparativa e complementar entre as visões da gerência interina de SbN para a América Latina 

que fica sediada em Houston, EUA; um gerente sênior  de relações externas para SbN que fica 

na sede da empresa em Haia, nos Países Baixos; a Gerente de Estratégia e Planejamento da 

Shell no Brasil, que também é responsável pelo programa de transição energética da Shell no 

Brasil, alocada no Rio de Janeiro; um assessor  de políticas e regulação para SbN que ficam na 

sede da empresa em Haia, nos Países Baixos; e um gerente de tecnologia de abatimento de CO2 

que trabalha na área de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa e que fica alocado em São 

Paulo. Além disso a escolha foi pensada para promover um maior espectro de visões do time 

nos diferentes países onde atua, fornecendo insumos para capturar e comparar o máximo de 

informações possível, dentro do prazo estipulado para este trabalho.  

As entrevistas foram realizadas lançando mão da ferramenta de reuniões virtuais 

utilizada pela Shell “Microsoft Teams”, uma vez que não puderam ser realizadas 

presencialmente devido à Pandemia de Covid-19. 

Todas as entrevistas foram gravadas para posterior transcrição, entretanto a 

entrevistadora também tomou nota durante a conversa para um eventual caso de falha na 
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gravação e para capturar impressões e reflexões que surgiram, além de comentários do 

entrevistador provenientes das respostas recebidas. As entrevistas tiveram duração de 

aproximadamente trinta minutos e todo o conteúdo foi transcrito para posterior análise.  

É importante ressaltar que a realização das entrevistas semiestruturadas trouxeram a 

vantagem de a entrevistadora poder controlar a linha de questionamentos e os entrevistados 

puderam fornecer visões, opiniões e informações históricas. 

Por outro lado, trouxe a limitação de serem informações indiretas, filtradas através da 

lente dos entrevistados, além de estes apresentarem graus diferentes de articulação de suas 

ideias, informações e percepções. 

Para as entrevistas semiestruturadas, foi utilizado um protocolo de registro das 

informações. Este consiste em: cabeçalho, instruções para o entrevistador fazer as declarações 

de abertura da entrevista, perguntas a serem realizadas e instruções para o entrevistador 

eventualmente fazer o aprofundamento dos pontos mais relevantes, bem como, para o 

encadeamento entre as mudanças de tópicos. No protocolo, também foi reservado um espaço 

para as reflexões do entrevistador e comentários provenientes das respostas do entrevistado 

(CRESWELL, 2007). 

As entrevistas foram realizadas no intuito de aprofundar o entendimento do “caso” 

adquirindo informações adicionais e percepções não capturadas durante a etapa de análise 

documental; as perguntas realizadas para quatro entrevistados encontram-se no ANEXO A, 

APÊNDICE A e para o quinto entrevistado encontram-se no APÊNDICE B.  

Na sequência, foi realizada a análise dos resultados brutos das entrevistas, utilizando-se 

o processo de categorização, gerando agrupamento de informações organizadas em quadros vis 

a vis, as informações coletadas na fase anterior de revisão da literatura e análise documental já 

haviam sido categorizadas e codificadas. 

Essa análise possibilitou a exploração da realidade da inclusão de SbN na estratégia de 

clima da Shell, permitindo reflexões da autora através da triangulação entre dados da literatura 

acadêmica, literatura cinzenta e dos documentos públicos da empresa, além dos dados 

provenientes das diferentes entrevistas. 

É importante ressaltar que o estudo é limitado e baseado na interpretação da autora, que 

possui o viés de ser colaboradora da Shell no Brasil e colega de trabalho dos entrevistados. 

Ainda que a autora não tenha participado do processo de inclusão de SbN na estratégia de clima 

da empresa e não seja do time de SbN, tem dado apoio a esse time nos últimos meses para 

estruturar uma estratégia para a entrada do time de SbN na América Latina, motivo pelo qual 

se interessou pelo tema.  
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Quanto aos entrevistados, o estudo também se limitou às respostas dadas pelos mesmos 

no momento da entrevista, as quais podem carregar vieses de respostas corporativas, respostas 

prontas, respostas “politicamente corretas” ou, até mesmo, respostas que o entrevistado acredita 

que a entrevistadora quer obter. 

Por se tratar de um estudo de caso único, este trabalho carrega em si a limitação inerente 

a esta modalidade de pesquisa, que é a impossibilidade de generalização dos resultados obtidos 

no estudo (YIN, 2015).  
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4 EMPRESA DE ENERGIA GLOBAL (SHELL) 

 

4.1 Perfil 

 

Conforme dados públicos constantes no site da empresa, a empresa global do setor de 

energia (Shell) é uma multinacional de grande porte que foi fundada em Londres em 1897.  

Com base em dados constantes no Relatório de Sustentabilidade de 2019, atualmente, a 

empresa ocupa um lugar de destaque no cenário mundial, com mais de 90.000 funcionários e 

atuação em aproximadamente 70 países (SHEL, 2020a).  

Em 2019, a empresa produziu 3,7 milhões de barris de petróleo equivalente, por dia, a 

aproximadamente 2% do petróleo e 3% do gás natural mundial foi fornecido por esta empresa. 

Em média, 30 milhões de clientes são abastecidos com produtos fornecidos pela Shell todos os 

dias. Nesse mesmo ano, a empresa investiu 28,8 bilhões de dólares, sendo que, destes, 962 

milhões de dólares foram investidos em pesquisa e desenvolvimento (SHELL, 2020a). 

O propósito da Shell é “impulsionar o progresso em conjunto com a sociedade, 

fornecendo mais energia e soluções de energia mais limpas” (SHELL, 2020a, p. 9, tradução 

nossa). 

A estratégia é “fortalecer sua posição de uma empresa líder na área de energia, 

fornecendo petróleo, gás, produtos e serviços de energia de baixo carbono à medida que a matriz 

energética do mundo se transforma, sempre prezando pela segurança e responsabilidade social 

na sua abordagem de negócios” (SHELL, 2020a, p. 9, tradução nossa).  

“A empresa acredita que só conseguirá atingir seus objetivos se for em colaboração com 

seus stakeholders: clientes, governos, parceiros de negócios, investidores entre outros”. 

(SHELL, 2020a, p. 9, tradução nossa). 

Através de estudos de cenários, a Shell acredita que a melhoria do padrão de vida da 

população mundial provavelmente ocasionará uma demanda crescente por mais energia nos 

próximos anos. A sociedade vai precisar encontrar uma maneira de atender a essa demanda 

crescente por energia, enquanto ocorre a transição energética para um sistema de baixo carbono, 

visando combater as mudanças do clima (SHELL, 2020a).  

A empresa prevê que os consumidores continuarão a usar petróleo e gás ainda por algum 

tempo, já que nem todas as atividades econômicas podem ser eletrificadas facilmente, 

rapidamente ou de forma custo-efetiva. Por meio dos estudos de cenários, a Shell enxerga 

papéis contínuos e mutáveis para petróleo e gás, ao longo do tempo, conjuntamente com um 

mix de energia renovável, hidrogênio e novas tecnologias (SHELL, 2020a). 
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A Shell tem a ambição de prosperar na transição energética por meio do fornecimento 

de mais energia, de fácil acesso e competitiva, ao mesmo tempo que diminui suas emissões de 

GEE, com retornos crescentes para seus investidores e uma forte estrutura financeira, com 

projetos resilientes, licença social para operar e contribuições positivas para a sociedade 

(SHELL, 2020a).  

 

4.1.1 Estratégia de clima da Shell 

 

A empresa apoia plenamente os objetivos do Acordo de Paris e a ambição da sociedade 

de manter o aumento da temperatura média global neste século em 1,5°C acima dos níveis pré-

industriais (SHELL, 2020a). 

A Shell está tomando medidas para combater as próprias emissões e para ajudar seus 

clientes a reduzir as deles. À medida que o sistema de energia global evolui, as áreas de negócios 

da Shell fornecem o mix de produtos que os seus clientes precisam (SHELL, 2020a).  

A empresa acredita que mais energia renovável, como solar e eólica, seja fundamental 

para um futuro de energia mais limpa (SHELL, 2020a).  

A Shell vem crescendo seus negócios de Novas Energias com investimentos em 

tecnologias de baixo carbono, incluindo biocombustíveis, carregamento de veículos elétricos e 

energia eólica. Também está desenvolvendo abordagens complementares como captura, uso e 

armazenamento de carbono (CCUS) e SbN para gerenciar as emissões difíceis de se evitar que 

permanecerão no sistema por anos à frente, devido ao uso contínuo de petróleo e gás pelos 

consumidores (SHELL, 2020a). 

A empresa acredita que políticas inteligentes de governos, como a aplicação de um custo 

para as emissões através de mecanismos de precificação de carbono, apoiadas por medidas 

eficazes para reduzir as emissões das empresas, incluindo a própria e a da sociedade como um 

todo, são as melhores maneiras de alcançar soluções e impulsionar o progresso (SHELL, 

2020a). 

Para encontrar maneiras de reduzir as emissões, tanto as próprias como as da sociedade 

de forma mais abrangente, a Shell vem trabalhando em muitos tipos de parcerias conforme 

descrito em item a seguir.  

 

4.1.2 Parcerias estratégicas relacionadas a política de clima 
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A empresa é membro fundador da Comissão de Transição Energética, que reúne líderes 

com o objetivo de acelerar a mudança para sistemas de energia de baixo carbono que permita o 

desenvolvimento econômico robusto, ao mesmo tempo que limita o aumento da temperatura 

média global neste século para bem abaixo de 2°C com referência aos níveis pré-industriais 

(SHELL, 2020a). 

Essa organização trabalha com a Iniciativa Climática de Petróleo e Gás (OGCI), uma 

iniciativa voluntária, liderada por CEOs de 12 empresas BP, Chevron, CNPC, Eni Equinor 

ExxonMobil, Occidental, Petrobrás, Repsol, Shell, Saudi Aramco e Total, que concentra seus 

esforços na captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), detecção e redução de 

metano, bem como na eficiência energética (SHELL, 2020a; OGCI, 2019). 

Em 2019, a OGCI lançou uma iniciativa para desbloquear investimentos de larga escala 

em CCUS, com uma aspiração inicial de dobrar a quantidade de CO2 que atualmente é 

armazenado globalmente antes de 2030. A iniciativa visa descarbonizar centros industriais em 

todo o mundo, começando na China, Noruega, Holanda, Reino Unido e EUA (SHELL, 2020a; 

OGCI, 2019). 

Em julho de 2020, a OGCI anunciou uma meta coletiva entre as empresas associadas. 

Essa iniciativa visa reduzir a intensidade média de carbono das operações agregadas de petróleo 

e gás de todas as 12 empresas associadas para entre 20 kg e 21 kg de CO2e/boe até 2025, a partir 

de uma linha de base coletiva de 23 kg de CO2e/boe em 2017 (OGCI, 2020). 

A empresa também é membro do Conselho de Hidrogênio, um grupo que compreende 

CEOs que trabalham para elevar o papel do hidrogênio na transição para um sistema de energia 

de baixo carbono (SHELL, 2020a). 

Em 2019, a Shell publicou a primeira Revisão das Associações da Indústria com 

Relação a Questões Climáticas, que avaliou o alinhamento com 19 associações selecionadas da 

indústria. Anunciou apoio a várias iniciativas climáticas nos países onde atua, incluindo a 

regulação direta do metano nos EUA, zero emissões líquidas no Reino Unido até 2050 e o 

acordo climático na Holanda (SHELL, 2020a).  

A empresa apoia o desenvolvimento de uma gama de programas específicos do setor 

sob a Plataforma Missão Possível, uma iniciativa colaborativa do Fórum Econômico Mundial 

(WEF), em parceria com a Comissão para Transição Energética. A plataforma se concentra em 

desenvolvimento de parcerias para permitir que a indústria pesada e setores de transporte 

pesado alcancem zero emissões líquidas de carbono (SHELL, 2020a). 

A empresa se juntou ao Fórum Marítimo Global chegando a Zero, coalizão marítima 

anunciada na Cúpula do Clima da ONU em Nova York em 2019. A coalizão reúne mais de 90 
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empresas de diferentes setores, incluindo marítimo, de energia e de finanças, para desenvolver 

projetos de combustíveis limpos e embarcações menos emissoras, enquanto se esforça para 

garantir que estes são apoiados por infraestrutura adequada, como portos. A coalizão visa 

encontrar uma maneira de colocar no mar, até 2030, um navio de emissões líquidas zero, 

comercialmente viável (SHELL, 2020a). 

 

4.1.3 Ambições de redução de emissões 

 

A Shell quer fazer a sua parte para contribuir com o esforço global para enfrentar as 

mudanças do clima e quer estar em linha com as ambições da sociedade, que evoluem 

rapidamente e que hoje estão em limitar a temperatura média global em 1,5°C com relação aos 

níveis pré-industriais (SHELL, 2020a). 

Em 2017, a Shell anunciou uma ambição de longo prazo para reduzir a pegada de 

carbono líquido dos produtos energéticos que vende. Isto é uma medida de intensidade de 

carbono que leva em consideração o ciclo de vida completo das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE), incluindo as emissões dos clientes quando eles utilizam os produtos da empresa, 

ou seja, emissões Escopo 38 (SHELL, 2020a). 

Neste norte, em abril de 2020, logo após o início da pandemia COVID-19, a Shell 

anunciou uma nova ambição de ser um negócio de energia de emissões líquidas zero até 2050 

ou, se possível, ainda antes.  

A Shell atuará para atingir este objetivo de três maneiras: 1) Trabalhando para alcançar 

emissões operacionais líquidas zero (Escopo 1 e 2)9 até 2050 ou mais cedo, o que inclui as 

emissões associadas à fabricação e ao transporte dos seus produtos energéticos e não 

energéticos ao mercado; 2) Reduzir a Pegada de Carbono Líquida dos produtos energéticos que 

vende em 65%, até 2050, e em 30% até 2035; 3) Trabalhar com setores que usam energia, 

principalmente os carbono-intensivos, tais como: a produção de aço, cimento, químicos, 

aviação, transporte comercial marítimo e rodoviário e transporte de passageiros, para ajudar a 

identificar caminhos de descarbonização e um futuro de emissões líquidas zero (SHELL, 

2020a). 

 
8 Escopo 3: Emissões que não pertencem e/ou não são controladas pela empresa, ou seja, leva em conta todas as 
emissões indiretas não categorizadas nos outros escopos. 
9 Escopo 1: Emissões diretas de GEE provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela organização. 
Escopo 2: Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição da energia elétrica que é consumida pela 
organização.  
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A empresa anunciou sua ambição de longo prazo com o compromisso de definir metas 

específicas de pegada de carbono líquido para períodos mais curtos. A Shell vai definir a meta 

a cada ano, para o período seguinte de três ou cinco anos e, a partir de 2019, a Shell vinculou 

suas metas a sua política de remuneração executiva (SHELL, 2020a). 

Em 2019, a empresa estabeleceu uma meta para reduzir a Pegada de Carbono Líquida 

em 2 a 3% em relação a 2016, até 2021. No início de 2020, decidiu criar uma meta para 2022 

de 3 a 4% menor que a pegada de carbono em 2016, 79 gramas de CO2 equivalente por 

megajoule (SHELL, 2020a). 

O cálculo da pegada de carbono líquida da Shell inclui as emissões diretamente das 

operações da empresa associadas a produção e processamento de produtos energéticos; 

emissões geradas por terceiros que lhes fornecem energia; as emissões de seus clientes com o 

uso dos seus produtos energéticos e a compensações de carbono como reflorestamento (SbN), 

bem como as redução de emissões através do armazenamento por captura e uso de carbono 

(CCUS) (SHELL, 2020a). 

Também estão incluídas as emissões de elementos deste ciclo de vida não controlados 

pela Shell, como petróleo e gás que processa, mas não produz, ou de produtos petrolíferos e 

eletricidade comercializada pela Shell que não foram processados ou gerados em uma 

instalação Shell. Estão fora do escopo desta ambição os produtos químicos e produtos 

lubrificantes, que não são usados para produzir energia (SHELL, 2020a). 
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5 ANÁLISE DO CASO  

 

5.1 SbN na estratégia de clima da Shell 

  

Os estudos de cenários, que são possíveis visões do futuro construídas por uma gama de 

stakeholders externos, são uma tradição do Grupo Shell desde a década de 1970 e têm por 

objetivo apoiar as decisões de negócios de seus líderes, que podem entender e se preparar para 

diferentes possibilidades e incertezas à frente. Esses estudos colocam questões como “e se?” 

(SHELL, 2020b).  

 O resultado desses estudos de cenários é uma ferramenta importante para que o comitê 

executivo da Shell pense estrategicamente, inclusive sobre a transição energética e busque 

soluções para se manter resiliente e prosperar em um mundo em transição para uma economia 

de baixo carbono (Entrevistado 1).  

 A crescente pressão feita por grandes investidores e fundos de pensão, com sucessivos 

anúncios de desinvestimentos em combustíveis fósseis, também pode ser um fator alavancador 

para a empresa buscar soluções inovadoras e plausíveis dentro da sua estratégia de clima. 

 O Acordo de Paris parece ser também um marco importante para a reformulação das 

políticas de clima dentro da empresa. Em 2017, ela anunciou sua estratégia de pegada de 

carbono líquida e vem tornando-a mais ambiciosa, além do anúncio de investimento de 1 a 2 

bilhões por ano em energias renováveis.  

 A empresa buscou também soluções para as emissões de CO2 que ainda não podiam ser 

evitadas e foi, neste contexto, que os chamados sumidouros de carbono foram adicionados à 

estratégia e se deu, então, o aumento de investimento em pesquisa e desenvolvimento na área 

de CCUS − visando tornar a solução custo-efetiva − e a criação de uma área de negócios de 

SbN a partir de 2018 (Entrevistados 1, 2 e 3). 

 O comitê executivo da Shell reconheceu que, para a empresa desempenhar um papel 

crítico no futuro sistema de energia e para que se cumpra a ambição de ser um negócio de 

energia de emissões líquidas zero, tem que olhar para todas as soluções e todas as formas de 

inovação, evoluindo com a sociedade e reconhecendo que a mudança do clima é claramente 

crítica. Os cenários do relatório do IPCC das Nações Unidas e outros indicam que não há 

nenhum cenário crível que faça o mundo limitar o aquecimento global a 1,5°C sem utilizar as 

SbN. Então, para este entrevistado, esse é um investimento estratégico, prudente, sensato e uma 

área em que a empresa deve concentrar esforços (Entrevistado 2). 
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Conforme explicitado acima e no item 4.1.1, as SbN entram na estratégia de clima da 

Shell de forma complementar a uma série de outras ações previamente mencionadas, para 

gerenciar as emissões difíceis de evitar que permanecerão no sistema por anos à frente, devido 

ao uso contínuo de petróleo e gás pelos consumidores (SHELL, 2020a). 

A companhia acredita que a natureza desempenhará um papel importante na transição 

para um mundo de baixo carbono e utilizá-la para capturar carbono da atmosfera é uma 

oportunidade imediata que pode ajudar a preencher uma lacuna até que outras soluções de baixo 

carbono sejam implantadas em escala, ou para compensar as emissões que não podem ser 

evitadas (CDP, 2019; SHELL, 2020a; SHELL, 2020c).  

Para a empresa, projetos baseados na natureza normalmente envolvem a proteção ou o 

redesenvolvimento de ecossistemas naturais, como florestas e pântanos, permitindo que esses 

ecossistemas capturem e armazenem mais carbono, além de apoiarem as comunidades locais e 

conservarem a biodiversidade, gerando direitos de emissão de carbono que podem ser 

comprados por seus clientes e consumidores de energia em todo o mundo (CDP, 2019; SHELL, 

2020a; SHELL, 2020c).  

A Shell reconhece publicamente que as SbN são ferramentas que só podem 

complementar, e não substituir, outras iniciativas que está implementando para apoiar a 

sociedade a se mover para um futuro de baixo carbono (SHELL, 2020a). 

Entende ainda que as SbN são uma ferramenta crítica no apoio aos esforços da sociedade 

para alcançar os objetivos do Acordo de Paris e que para acelerar o ritmo de implementação 

dessa solução será preciso contar com a colaboração de governos, indústria, investidores e 

sociedade em geral (SHELL, 2020a). 

 Todos os entrevistados também foram enfáticos em dizer que a Shell pretende utilizar 

as SbN apenas para compensar as emissões que não puderem ser evitadas, de forma 

complementar. Primeiramente a empresa deve fazer todos os esforços para evitar as emissões, 

utilizando, cada vez mais, as energias renováveis, tais como a solar e a eólica, eletrificação, e 

inovando com o hidrogênio e outras fontes de energia. Mas, enquanto ainda houver fósseis na 

matriz energética da empresa, todo esforço deve ser feito para aumentar sua eficiência, 

minimizar as emissões na extração e refinamento: o que corresponde a aproximadamente 15% 

das emissões,  sendo os 85% restantes emitidos pelo uso por parte de clientes e consumidores 

finais e que precisam ser compensados, é aí que as SbN entram como forma de compensação 

das emissões de Escopo 3 − enquanto os clientes ainda não substituem suas fontes de energia 

para renováveis (Entrevistados 1, 2, 3, 4 e 5). 
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Atualmente, não há normas globais que regulamentem como os créditos de carbono 

provenientes de SbN devam ser usados voluntariamente. A Shell entende que tais créditos só 

devam ser usados para compensar as emissões que não podem ser evitadas ou reduzidas por 

outros meios. Por exemplo, no setor de transporte os créditos de carbono baseados na natureza 

só devem ser usados além dos esforços para fazer a transição dos combustíveis fósseis para 

renováveis, até que opções como veículos elétricos e movidos a hidrogênio se tornem mais 

acessíveis (Entrevistado 2). 

Compensar as emissões inevitáveis ajuda a organização a tomar medidas imediatas, 

como parte de uma estratégia mais ampla e integrada de gestão de carbono. Isto é 

particularmente importante para as emissões difíceis de serem reduzidas. Compensação é 

provavelmente um aspecto inevitável de qualquer estratégia, e é algo que a empresa pode fazer 

agora via a vis o tanto de energia que precisa entregar. Então, como um conceito, compensar 

neste momento é bastante lógico (Entrevistado 5). 

As SbN como sumidouros de carbono são uma solução temporária, ou seja, essas 

soluções tem um prazo para existir (Entrevistado 3), o que corrobora com Maes e Jacobs (2017) 

que indicam que os projetos de remoção de CO2 vão se tornando menos necessários em cenários 

com grande eficiência energética e baixa demanda por energia fóssil.  

O fato da Shell não se limitar a medir suas emissões e ter metas de redução na sua 

estratégia de clima, mas inserir soluções inovadoras adicionais, tais como a inserção das SbN 

na sua estratégia de clima, indica uma ação proativa da empresa com relação a sua estratégia 

de clima, visando ser parte da solução para o aquecimento global. Segundo Boiral, 2006, “a 

redução do GEE não é apenas um imperativo ecológico ou ético: é também um indicador de 

saúde, inovação e responsabilidade social da organização. Contribuindo para a redução de 

emissões de GEE, as organizações também estão se tornando parte da solução para o 

aquecimento global, em vez de simplesmente ser parte do problema.” (BOIRAL, 2006, p. 329, 

tradução nossa). 

Nesse contexto, a Shell, desde 2018, vem estruturando uma área de negócios para SbN 

conforme informações nos itens a seguir. 

 

5.1.1 SbN na cadeia de valor integrada  

 

Conforme já mencionado, a Shell acredita que é preciso precificar as emissões de CO2 

e apoia a formação de mercados de carbono porque entende seu papel crucial no cumprimento 

das metas do Acordo de Paris (SHELL, 2020a; SHELL, 2020c).  
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Com essa premissa, o negócio de SbN da Shell abrange toda a cadeia de valor integrada 

de SbN e, portanto, está estruturado em três grandes áreas: 1) Suprimento, através do 

investimento em ecossistemas naturais; 2) Marketing e negociação de créditos de carbono; e 3) 

Demanda (SHELL, 2020c), conforme detalhamento abaixo.  

 

1) Suprimento - Investir em Ecossistemas Naturais 

A empresa está investindo diretamente em ecossistemas naturais tais como, florestas, 

pastagens e pântanos, para aumentar a oferta de créditos de carbono baseados na natureza, 

antecipando-se à crescente demanda dos clientes. A ambição da Shell é investir US$ 300 

milhões no programa de 2019 a 2021 (SHELL, 2020a; SHELL, 2020c). 

Até o momento, a Shell fez vários investimentos em projetos de SbN ao redor do mundo. 

Esses projetos ainda não geraram créditos de carbono, mas a empresa espera que o façam dentro 

de cinco anos. No quadro abaixo, apresentam-se exemplos de projetos em que a companhia está 

investindo ao redor do mundo. 

 

 

Localização Descrição de alguns dos projetos NBS da Shell 

Queensland, 
Austrália 

Projeto de restauração de 800 hectares de uma floresta nacional em extinção 
chamada Brigalow. O projeto ajudará a proteger uma série de espécies 
ameaçadas que são exclusivas dessa região, como a Yakka Skink e a Cobra 

Ornamental. Esse projeto ocorre no âmbito do projeto de gás natural da Bacia 
Surat da QGC. A compensação de carbono maximizará os resultados na 
conservação da biodiversidade e da paisagem.  

Castilla Y 
Leon, Espanha 

Projeto de reflorestamento que faz parte de um esforço internacional crescente 
para evitar a destruição das florestas, aumentar o reflorestamento e restaurar 
áreas degradadas. O projeto é desenvolvido pela Land Life Company e abrange 
uma área de 300 hectares, utilizando tecnologia e dados para reflorestar áreas 
degradadas. Entre abril de 2019 e janeiro de 2020, cerca de 300 mil árvores 
foram plantadas na área do projeto que também melhorará a biodiversidade e 
a qualidade do solo, além de trazer novas oportunidades para as comunidades 
locais.  

Glengarry, 
Escócia 

A Shell está trabalhando com o governo da Escócia para gerar créditos de 
carbono ajudando a plantar ou regenerar em torno 1 milhão de árvores nos 
próximos cinco anos, sendo que 200.000 árvores serão plantadas nos dois 
primeiros anos. O projeto visa preservar e estender a floresta Glengarry, uma 
das maiores áreas remanescentes do pinheiro nativo da Caledônia e é 
desenvolvido pela Forestry and Land Scotland.  

Países Baixos Esse projeto advém de uma parceria entre a Shell e o Serviço Florestal Estatal 
dos Países Baixos com uma duração estimada de 12 anos. O projeto é 
desenvolvido pelo próprio Serviço Florestal e almeja plantar mais de cinco 
milhões de árvores nesse período. O projeto inclui também um programa de 
educação para crianças, iniciativas de intercâmbio de conhecimento, além de 
outras atividades educacionais. 

Quadro 7: Projetos de SbN referentes a Suprimentos – Investimentos em Ecossistemas.  
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Fonte: adaptado de SHELL, 2020a, p. 79, tradução nossa, e de SHELL, 2020c, no prelo. 
 

A empresa não possui, até o momento, projetos de SbN no Brasil. 

 

2) Marketing e Trading 

Como já mencionado, há um número crescente de mecanismos de precificação de 

carbono sendo criados em todo o mundo, e a Shell participa ativamente em muitos deles e tem 

apoiado seus clientes no cumprimento de suas obrigações regulatórias desde 2005, quando o 

primeiro esquema de negociação de emissões foi criado na Europa. Mais recentemente, a equipe 

de negociação de Produtos Ambientais da Shell começou a apoiar os seus clientes comerciais 

que optam por lidar voluntariamente com as emissões de suas operações (SHELL, 2020c). 

A Shell comercializa produtos ambientais, incluindo a transação de créditos de carbono 

provenientes de projetos SbN, operando em mercados regulados e voluntários em todo o 

mundo, através de times regionais localizados em Londres, San Diego, Xangai e Cingapura. 

(SHELL, 2020c). 

A seguir, na figura 6, a localização dos projetos do portfólio de créditos de carbono 

voluntários da Shell no mundo em outubro de 2019. Esses projetos são utilizados para oferecer 

a compensação de emissões para os clientes da Shell. 

 

 

 

 

Figura 6: Localização dos Projetos do Portfólio de Créditos de Carbono Voluntários da Shell no 
Mundo (Outubro, 2019). 

  Conservação 

  Restauração 

  Reflorestamento 

  Dispositivos Domésticos 
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Fonte: SHELL, 2020, p. 79, tradução nossa. 
 

3) Demanda: Ofertas para os Clientes 

A Shell oferece aos seus clientes a opção de compensar suas próprias emissões de 

carbono geradas a partir de produtos selecionados que compram da companhia. Para oferecer 

essas alternativas a empresa realizou uma pesquisa com mais de 4.000 clientes para ouvir e 

considerar como poderia ajudá-los a enfrentar sua pegada de carbono. O quadro a seguir ilustra 

alguns exemplos de soluções que a Shell oferece atualmente a seus clientes. 

 

 

Tipo de Cliente Solução Exemplo 

Motoristas de veículos com 
motores a combustão  

Por 1 centavo por litro, o 
motorista pode optar por 
compensar as emissões geradas. A 
Shell calcula as taxas de emissão 
das compras de combustível dos 
clientes e aposenta a quantidade 
apropriada de créditos de carbono 
em seu nome. Esses créditos de 
carbono são usados para 
compensar as emissões geradas no 
ciclo de vida completo das 
emissões de carbono, desde as 
emissões provenientes da 
produção e distribuição do 
combustível, até as emissões da 
combustão do combustível no 
motor. 

Este esquema está disponível para 
os clientes da Shell nos Países 
Baixos e no Reino Unido em 
breve será lançado na Alemanha, 
Áustria e Suíça. 
 

Clientes comerciais que operam 
frotas de veículos 

A Shell apoia seus clientes a 
reduzir sua pegada de carbono 
utilizando, além da solução 
mencionada, o oferecimento de 
combustíveis de menor emissão, 
além do carregamento de veículos 
elétricos. 

80% da frota da Shell e clientes de 
transporte rodoviário comercial 
em dez países optaram por usar 
créditos de carbono provenientes 
de projetos SbN para compensar 
as emissões que não puderam 
evitar de seus veículos. 

Clientes de cargas gás natural 
liquefeito (GNL) 

A Shell oferece a compensação 
das emissões geradas por essas 
cargas de GNL através de seu 
portfólio de projetos SbN. 

A Shell entregou cargas de GNL 
neutras em carbono para a Gás de 
Tóquio no Japão, GS Energy na 
Coreia do Sul e CPC Corporation 
em Taiwan, energia neutra de 
carbono suficiente para alimentar 
o equivalente a cerca de 450.000 
casas por um ano. Essas cargas 
permitem que os provedores de 
energia ofereçam soluções de 
energia neutras em carbono para 
seus próprios clientes em 2019. A 
Tokyo Gas lançou uma estação de 
reabastecimento de hidrogênio que 
processa hidrogênio usando GNL 
neutro em carbono. 
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Empresa de construção 
rodoviária da Holanda (KWS) 
que produz betume 

A Shell oferece a compensação 
das emissões de CO2 resultantes 
da produção de betume através de 
seu portfólio de projetos SbN. 

Atualmente, não há alternativas 
sustentáveis para o betume e o 
programa de compensação de CO2 
da Shell é um primeiro passo para 
a KWS, pois eles estão em 
processo de mapeamento de um 
possível futuro neutro em carbono. 

Quadro 8: Exemplos de soluções que a Shell oferece a seus clientes para compensação de suas 
emissões. 
Fonte: adaptado de SHELL, 2020c, no prelo.  

 

 

Através da análise da narrativa da Shell e da fala dos entrevistados, é possível observar 

que a empresa não parece estar caminhando em direção aos riscos indicados pela literatura de 

focar esforços em SbN ao invés de focar na descarbonização de sua produção. Segundo o IPCC 

(2018), há o risco da utilização distorcida das SbN para a remoção de CO2 da atmosfera em 

detrimento de projetos que evitem, ou reduzam, as emissões e a descarbonização da economia.  

Entretanto, essa narrativa da empresa deve ser cuidadosamente acompanhada e 

monitorada não só internamente, como também pela sociedade civil e reguladores, ao longo do 

tempo, para que a empresa não “caia na tentação” de usar as SbN para compensar suas próprias 

emissões, enquanto mantém, ou até aumenta, seu portfólio de energias não renováveis. 

Conforme o Entrevistado 5, por exemplo, hoje em dia, não há nada que impeça a empresa de 

utilizar cada vez mais as SbN e isso deve ser um fator de atenção. 

A inclusão de SbN na estratégia de clima da Shell está em linha com os princípios 

indicados pelo WBCSD & Nature4Climate (2019). É preciso mencionar que, ainda que a 

estratégia utilizada tenha bases científicas, no momento, a utilização de SbN por empresas 

globais de energia, como nosso objeto de estudo, não é aceita por 100% da sociedade, o que 

será tratado no próximo item “Suporte da sociedade – greenwashing”.10 

 

5.1.2 Suporte da sociedade – greenwashing? 

 

 A grande maioria de nossa sociedade acredita que florestas devam ser protegidas, que o 

desmatamento deva ser interrompido e que o reflorestamento deva crescer (Entrevistado 2). 

Porém, conforme todos os entrevistados mencionaram, há sempre uma porcentagem da 

sociedade que vai olhar para a utilização de créditos de carbono provenientes de SbN 

 
10 O anglicismo greenwashing (do inglês green, verde, e whitewash, branquear ou encobrir) ou banho verde indica 
a injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações (empresas, governos, etc.) ou 
pessoas, mediante o uso de técnicas de marketing e relações públicas. 
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(desmatamento evitado, conservação ou restauração de florestas e reflorestamento) por uma 

empresa de energia de grande porte como a Shell com ceticismo, ou como greenwashing. Há 

uma parcela dos grupos ativistas do lado das ONGs que já desafiam a utilização de SbN para 

fazer qualquer tipo de offset (Entrevistado 5). 

 Percebe-se também que há algum grau de ceticismo sobre o papel das empresas 

produtoras de óleo e gás nesse contexto. Há uma desconfiança sobre a forma como essas 

empresas executam seus projetos, se estão gerenciando esses projetos de forma responsável e 

se a empresa está realmente investindo em créditos de carbono de qualidade. Há também, em 

alguns casos, uma falta de compreensão do que significa compensação de emissões de carbono 

pela população em geral (Entrevistado 2).  

 É possível que esse ceticismo e essa desconfiança se deem devido a dois desafios 

fundamentais: o primeiro é que ainda não há um alinhamento global sobre o uso responsável 

de créditos de carbono provenientes de SbN, por exemplo, quando e como é apropriado para 

uma empresa usá-lo, além de esforços robustos para descarbonizar. Em segundo lugar, não há 

alinhamento sobre o que é um crédito de carbono de boa qualidade, e, sem isso, há uma 

desconfiança de que empresas como a Shell possam comprar créditos de baixa qualidade. Sem 

essa clareza, não há alinhamento global e apoio maciço da sociedade (Entrevistado 2). 

 Acredita-se também que algum grau de ceticismo deva continuar até que a Shell saia da 

narrativa e demonstre os resultados das suas ações nos próximos anos. As SbN só serão críveis 

se a empresa realmente apresentar uma descarbonização robusta no seu portfólio. ONGs e 

outros atores da sociedade estão monitorando e esperando para ver se a Shell vai realmente 

reduzir seus investimentos em fósseis e aumentar em renováveis. Só o tempo vai dizer se a 

empresa está realmente praticando o que está em sua narrativa atual (Entrevistado 2). 

 No entanto, precisamos reconhecer que as SbN, na estratégia de clima de empresas de 

energia que atuam com óleo e gás, é um setor nascente. É muito jovem, ainda está crescendo e 

o nível de compreensão da sociedade está aumentando paulatinamente (Entrevistado 2). 

 Enquanto não se tem os resultados da estratégia iniciada em 2018, o “Entrevistado 3” 

indica que a estratégia ainda precisa ser melhor explicada, comunicada e demonstrado que não 

se trata de “vou continuar emitindo porque, por outro lado, posso comprar créditos de carbono 

de projetos florestais ou de outra natureza” (Entrevistado 3). As organizações, governos e todos 

os participantes dessa dinâmica precisam tornar evidente que isso não é uma fuga, ou uma forma 

de perpetuar comportamentos, de não mudar estratégias. Isso ainda não está claro para todos os 

stakeholders. Não se trata de estagnar o desenvolvimento tecnológico tendo a natureza como 

uma válvula de escape. Essa resistência por alguns stakeholders é natural e é uma preocupação 
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legítima, mas o Entrevistado 3 acredita que essa desconfiança tenda a se dissipar se as SbN 

forem postas em prática de forma clara em relação aos seus propósitos.  

 O Entrevistado 1 acredita que a empresa tenha uma proposta de valor suficientemente 

robusta para demonstrar o que significa essa compensação e qual é o escrutínio da companhia 

para seleção de seus projetos, além da seriedade com que vem tratando o tema. 

 Também é preciso reconhecer que já existe um grupo crescente de ONGs, organizações 

multilaterais, institutos, think tanks11 que estão abraçando e disseminando o conceito. As 

empresas e a indústria paulatinamente vêm começando a investir em SbN, desde que sejam 

respeitadas as premissas corretas (Entrevistado 5). 

 Em 2017, por exemplo, foi criado o movimento Nature4Climate (N4C) que é uma 

iniciativa de 17 ONGs e instituições líderes em conservação, organizações multilaterais e 

empresariais, são elas: o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), UN-

REDD, PNUMA, Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN), Conservação Internacional (CI), Fundo de Defesa 

Ambiental (EDF), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS), 

Woods Hole Research Center, World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), World Resources Institute (WRI), WWF, We Mean Business, A Coalizão de Uso 

de Alimentos e Terra e Juventude4Nature. Atualmente o secretariado dessa iniciativa está sendo 

realizado pela TNC (NATURE4CLIMATE, 2020b).  

 O objetivo desse movimento é aumentar o investimento e as ações em SbN para alcançar 

as metas do Acordo Climático de Paris de 2015. A N4C trabalha para catalisar parcerias entre 

governos, sociedade civil, empresas e investidores com base na urgência de proteger, restaurar 

e financiar as SbN. A N4C acredita na importância de integrar a natureza em todas as tomadas 

de decisão governamentais, que as NDCs dos países podem ser mais ambiciosas usando SbN e 

que os fluxos financeiros para as SbN precisam aumentar e serem repensados 

(NATURE4CLIMATE, 2020a; NATURE4CLIMATE, 2020b). 

 

5.1.3 Embasamento científico 

 

 
11 São conhecidos como think tanks as instituições que produzem e espalham informações relacionadas a alguns 
temas específicos com o objetivo de exercer influência na sociedade e na política através de determinadas ideias e 
estudos. 
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 O embasamento científico para a tomada de decisão de inclusão de SbN na estratégia da 

Shell aparece tanto pela análise documental, quanto nas entrevistas. 

 No Cenário Sky, publicado pela Shell, o sistema energético global e toda a economia se 

transformam, e a sociedade atinge uma meta de emissões líquidas zero até 2070, as emissões 

do uso da terra caem para zero, incluindo a interrupção do desmatamento, o reflorestamento e 

a restauração dos ecossistemas em larga escala (SbN) que oferecem ao mundo uma 

possibilidade de atingir a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, de limitar o aumento da 

temperatura global a 1,5°C. Também sugere que a ação antecipada é crucial para fornecer tempo 

suficiente para criar e desenvolver as SbN para alcançar os objetivos do Acordo de Paris 

(SHELL, 2018). 

 A Shell testou duas variações do cenário Sky em consulta com a The Nature 

Conservancy (TNC), Centro de Ecossistemas de Woods Hole e o MIT. A primeira versão se 

chama Sky + Restauração SbN que poderia remover 5 Gt de CO2 da atmosfera por ano. A 

segunda versão, Sky + Extra SbN, limita o aquecimento a 1,5°C e assume que muitos custos e 

barreiras sociais às SbN podem ser superados com mais sucesso e resultariam na remoção de 

mais 10 Gt de CO2 da atmosfera por ano, ou seja, 15 Gt por ano no total, embora trate-se de um 

grande desafio, uma vez que 700 milhões de hectares de terra seriam necessários, uma área 

como a do Brasil (SHELL, 2018).  

 Com a participação do MIT, o Cenário Sky publicado pela Shell em 2018, trouxe uma 

análise científica com a ilustração de um caminho tecnicamente possível, mas desafiador para 

a sociedade alcançar os objetivos do Acordo de Paris utilizando as SbN (Entrevistado 3). 

 É possível reconhecer também o uso da ciência através da publicação da Shell (2020c) 

que se baseia no relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 

2019) da ONU, que afirma que o mundo precisa de mitigação baseada no uso do solo para 

alcançar os objetivos do Acordo de Paris e que, hoje, os setores de agricultura, florestas e uso 

do solo são responsáveis por quase um quarto das emissões de gases de efeito estufa emitidas 

pelo homem, principalmente pelo desmatamento e emissões agrícolas provenientes da pecuária, 

do uso do solo e do manejo de nutrientes. Assim como o mundo precisa se afastar do uso de 

combustíveis fósseis, também deve reduzir significativamente as emissões de atividades como 

agricultura e silvicultura e aumentar a capacidade de armazenamento de carbono do solo 

(SHELL, 2020c). 

 A empresa cita Griscom et al. (2020) quando indica em seu relatório Shell (2020c) que 

planos detalhados para SbN nas NDCs dos países não são tão proeminentes, apesar de tais 

projetos oferecerem uma maneira imediata e econômica de cumprir as metas do Acordo de 
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Paris (SHELL, 2020c; Entrevistado 2). Este mesmo autor já foi citado nesse trabalho na 

Fundamentação Teórica Aplicada. 

 A Shell utiliza a mesma definição de SbN postulada pela IUCN (SHELL, 2020c; 

Entrevistado 2) a mesma que foi utilizada no âmbito desse trabalho. 

 No Relatório de Sustentabilidade da Shell, 2019 a empresa indicou que um estudo 

conjunto de várias universidades e ONGs, incluindo a TNC e a Wetlands International concluiu 

que as SbN poderiam reduzir as emissões de CO2 em mais de 11 bilhões de toneladas por ano 

até 2030 (SHELL, 2020a). 

 Conforme revisão documental da empresa, análise do referencial teórico aplicado e 

informações provenientes dos cinco entrevistados, fica evidente que foi utilizada uma gama de 

informações de renomadas instituições científicas provenientes de fora da Shell para a decisão 

de investimento em SbN e criação de uma área de negócios, mesmo com tantos desafios e riscos 

a serem enfrentados.  

 Há todo um embasamento científico sobre o potencial de captura de CO2 pela natureza, 

sobre a influência dessa captura para a mudança do clima e sobre a possibilidade de geração de 

créditos de carbono. Essa discussão não é meramente reputacional ou comercial (Entrevistados 

1, 3 e 5). 

 Entretanto, para que as SbN tenham um papel relevante para a mudança do clima, 

conforme indica a ciência, é preciso ganhar escala e, para isso, será necessário primordialmente 

que haja uma ampla aceitação pela sociedade e que os fluxos financeiros sejam direcionados 

neste sentido. E este cenário só será alcançado quando as grandes lacunas, desafios e riscos 

forem sanados. Neste sentido, a evolução da ciência na área de SbN certamente também terá 

um papel fundamental para o caminho que elas tomarão nos próximos anos. 

 A empresa ainda não possui resultados de pesquisas próprias em SbN, nem uma 

expertise formada dentro da empresa, mas o conhecimento interno vem crescendo rapidamente 

ao longo do tempo (Entrevistados 1, 3 e 5).  

 

5.1.4 Área de negócios de SbN, estrutura organizacional e budget 

  

 Globalmente a Shell conta com uma área de Novas Energias em franco crescimento e, 

dentro dessa área, em 2018 foi criada uma vice-presidência específica para a área de negócios 

de SbN. O comitê executivo da Shell decidiu dispor de US$ 300 milhões para essa nova área 

de negócios de SbN (Suprimento – investimentos em ecossistemas naturais), para que fossem 

investidos num período de 3 anos entre 2019 e 2021 (Entrevistados 1, 2, 3 e 5).  
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 A área de negócios de SbN possui hoje em torno de 25 pessoas ligadas diretamente a 

ela em todo o mundo, incluindo 4 gerentes gerais, sendo um para Europa, Oriente Médio e 

África, um para Ásia e Pacífico, um para América do Norte e, a partir de 1o de Setembro de 

2020, assumiu um novo gerente para a América Latina, que substituiu a gerente interina. Esse 

time, além dos gerentes gerais, possui pessoas técnicas, pessoas comerciais, pessoas da área de 

políticas e regulação e administrativas (Entrevistado 3). 

 Nos países onde a Shell atua, a empresa conta com uma estrutura de apoio à área de 

SbN, nas áreas regulatória, jurídica, de relações governamentais e demais relações externas, 

tributária, econômica, financeira e de performance social. Como a Shell possui uma estrutura 

organizacional matricial, muitos desses recursos que apoiam a área de SbN nos países onde a 

Shell atua são compartilhados com outras áreas de negócios da empresa (Entrevistado 3). 

A estrutura organizacional, de aproximadamente 25 pessoas com apoio das áreas 

funcionais alocadas nos países, e o budget de US$ 100 milhões anuais para a área de SbN 

parecem bem tímidas, quando comparadas com os mais de 90.000 funcionários e atuação em 

aproximadamente 70 países e territórios e aos 28,8 bilhões de dólares investidos pela empresa 

no ano de 2019. 

Entretanto esse valor pode ser considerado até alto se levarmos em consideração todos 

os riscos e desafios discutidos neste trabalho. Esse investimento parece ser uma verba inicial 

para a empresa começar a formar uma expertise e, assim, testar a viabilidade técnica, 

operacional e econômica da estratégia e dessa nova área de negócios. O comitê executivo da 

Shell solicitou que, depois desse período de três anos com verba alocada (2019-2021), a vice-

presidência de SbN volte para apresentar o que foi feito, quais resultados foram alcançados ou 

são esperados, para, então, definirem o budget e a estratégia a partir daí (Entrevistado 3).  

 

5.1.5 Critérios de seleção de projetos de SbN   

 

A Shell escolhe projetos de SbN para investir e comprar créditos de carbono com 

cuidado e consideração para garantir que tanto os projetos, quanto os créditos sejam confiáveis, 

ou seja, que os créditos de carbono gerados sejam reais, verificáveis, permanentes e adicionais 

ao que seria produzido caso o projeto não fosse criado, mas não se atem apenas a esses itens.  

Para tanto, foi desenvolvido um processo de triagem de projetos que olha para quatro 

frentes: Certificação, Benefícios Ambientais e Sociais, Normas de SSMA e Auditoria (SHELL, 

2020c), conforme figura a seguir.  
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Figura 7: Processo de Triagem de Projetos SbN na Shell. 
Fonte: adaptado de SHELL, 2020b. 

 

Certificação: a Shell em conjunto com a PricewaterhouseCoopers (PwC) avaliaram e 

selecionaram uma gama de padrões globais de crédito de carbono de alta qualidade e 

independentes − como o Padrão de Carbono Verificado, do inglês Verified Carbon 

Standards (VCS)12 (VERRA, 2020a), Gold Standard13 (GOLD STANDARD, 2019) e o 

Registro Americano de Carbono,14 além de padrões de mercados regulados. A Shell só usa 

créditos de carbono que foram certificados por uma norma aprovada pela própria empresa. Isso 

garante que os créditos de carbono que oferecem sejam legítimos, únicos, verificados por 

terceiros respeitáveis e sejam rastreados por um registro confiável. Um crédito de carbono de 

 
12 O Programa VCS permite que projetos certificados transformem suas reduções e remoções de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) em créditos de carbono negociáveis. Lançado em 2006, o Programa VCS tornou-se o maior 
programa voluntário de GEE do mundo. Os projetos da VCS incluem dezenas de tecnologias e medidas que 
resultam em reduções e remoções de emissões de GEE, incluindo conservação e restauração florestal e úmida, 
manejo de terras agrícolas entre muitas outras. 
13 Certificar um projeto pelo Gold Standard permite alavancar projetos com maior impacto positivo e quantificar 
os resultados para a segurança climática e o desenvolvimento sustentável de forma confiável. 
14 O Padrão American Carbon Registry (ACR) detalha os requisitos e especificações da ACR para quantificação, 
monitoramento, emissão, verificação, registro e emissão de reduções e remoções de emissões de GEE baseadas 
em projetos como compensações de carbono. 
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-Padrão de Carbono 
Verificado, do inglês 

Verified Carbon 
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-Registro Americano 
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Biodiversidade, do 
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Biodiversity Standards
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Climate, Community & 
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qualidade estará também em conformidade com o CORSIA15 o que é muito importante para a 

Shell (Entrevistado 1).  

 Para que o projeto seja aprovado pela Shell, deve cumprir os seguintes requisitos:  

• Adicionalidade: Qualquer projeto que gere créditos de carbono precisa comprovar 

que as reduções ou remoções de emissões não teriam ocorrido na ausência do projeto.  

 • Linha de base: A equipe técnica da Shell de SbN analisa cuidadosamente as linhas de 

base do projeto para garantir que sejam confiáveis e conservadoras.  

 Com relação à geração de créditos de carbono provenientes de projetos de SbN, um 

ponto de atenção fundamental para a escolha dos projetos de SbN são as linhas de base. Isso é 

um ponto crítico, porque se as linhas de base forem infladas, o número de créditos de carbono 

para um projeto específico estará incorreto e isso pode ter um impacto na credibilidade e na 

reputação da Shell, do projeto e também um de qualquer empresa que use esses créditos 

(Entrevistado 2). 

 • Evitar causar emissões em outros lugares: Os projetos devem evitar o deslocamento 

de emissões para fora dos limites de onde se encontra, porém reconhecendo que algum 

"vazamento" residual pode ocorrer, o projeto deve quantificar tais emissões e deduzi-las das 

reduções estimadas.  

• Promover a longevidade do ecossistema protegido ou restaurado: as toneladas de 

CO2 removidas em projetos de SbN devem ser permanentes, ou seja, o armazenamento de 

carbono não deve ser emitido no futuro; os projetos devem, portanto, ser desenhados de forma 

sustentável e, além disso, devem fornecer um mecanismo robusto, como um pool de créditos, 

para garantia contra imprevistos. 

 Benefícios ambientais e sociais: Segundo a Shell, as soluções baseadas na natureza 

também ajudam a oferecer muitos outros benefícios e serviços ambientais, além de captura de 

CO2 da atmosfera, incluindo melhorias na biodiversidade, qualidade da água, proteção contra 

enchentes e meios de subsistência para as comunidades locais (SHELL, 2020a). Por isso, todos 

os projetos são avaliados sob as exigências dos Padrões de Clima, Comunidade e 

Biodiversidade, do inglês Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB)16 que foram 

desenvolvidos pela Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA)17. As normas do CCB 

 
15 Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional (CORSIA) da Associação 
Internacional da Aviação Civil (ICAO) 
16 A CCB identifica projetos que enderecem simultaneamente a mudança do clima e apoiem as comunidades locais 
e pequenos proprietários e conserve a biodiversidade (VERRA, 2020b). 
17 O CCBA é uma parceria das principais ONGs internacionais fundadas em 2003 com a missão de estimular e 
promover atividades de gestão do uso do solo que reduzam com credibilidade as mudanças climáticas globais, 
melhorem o bem-estar e reduzam a pobreza das comunidades locais e conservam a biodiversidade. 



64 
 

 

testam projetos para a entrega de benefícios sociais e de biodiversidade. Quando a CCBA não 

acreditou formalmente um projeto, a Shell trabalhou com a PwC para desenvolver verificações 

adicionais para garantir que o projeto proporcione impactos positivos de acordo com as Normas 

CCB (SHELL, 2020c). 

 Fatores importantes para a seleção de projetos são os benefícios adicionais que esses 

projetos trazem, tais como os sociais; se eles geram renda; se eles geram bem-estar para as 

comunidades do seu entorno; quais os benefícios ambientais; se o projeto consegue contribuir 

para a biodiversidade, etc. (Entrevistado 3). Os projetos que a Shell busca devem ter interesse 

em gerar benefícios para a comunidades do entorno, em longo prazo, pois realmente se acredita 

que essa é a única maneira de um projeto de SbN ser sustentável (Entrevistado 1).  

Normas de SSMA: os parceiros com os quais a Shell trabalha devem aderir às normas 

e processos para mitigar os principais riscos da SSMA (Saúde, Segurança, Segurança e Meio 

Ambiente) dos seus projetos. A Shell gerencia isso comercialmente através da realização de 

uma due diligence abrangente ao contratar empresas e/ou organizações (SHELL, 2020c). 

Auditoria de Projetos de SbN: a cada ano, a Shell contrata um auditor externo para 

verificar a integridade dos processos internos utilizados para a triagem dos projetos de SbN 

(SHELL, 2020b). 

 O processo tem um elemento importante que é uma espécie de autoaprendizagem, 

portanto está sujeito à revisão contínua (Entrevistado 5). 

 Além dos itens mencionados, a Shell considera também a reputação e a idoneidade do 

parceiro escolhido para fazer os projetos e as condições do país onde os projetos de SbN estão, 

tais como: políticas e regulações, questões de ética, corrupção e segurança (Entrevistados 1, 3 

e 5). A empresa busca priorizar investimentos em projetos de SbN em países onde ela já possui 

uma atuação forte e um portfólio de investimentos robusto (Entrevistado 5). 

 Comercialidade e prazo de entrega são, claro, critérios importantes também 

(Entrevistado 5). 

 Ou seja, serão utilizados todos os critérios mencionados para o grupo Shell avaliar se o 

projeto de SbN faz sentido, ou não, dentro da sua estratégia. A empresa possui critérios de 

triagem de projetos muito claros e específicos, formulados pela própria empresa, utilizados para 

decisão de investimento e compartilhados com parceiros em potencial. É importante ressaltar 

que a empresa procura projetos não apenas pelos créditos de carbono, a seleção de projetos vai 

muito além disso (Entrevistados 1, 2, 3 e 5).  

 A dupla contagem de créditos de carbono é outro ponto fundamental de atenção para a 

escolha de projetos. A Shell precisa se certificar que os créditos de carbono foram 
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contabilizados apenas uma vez, a fim de garantir que um crédito de carbono seja igual à evasão 

ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono da atmosfera (Entrevistado 2).  

 Ou seja, para além das questões comerciais e econômicas, a empresa está muito 

preocupada em selecionar projetos de SbN que tenham um alto teor de credibilidade, com uma 

contabilidade de créditos de carbono robusta, com uma transparência em termos da sua 

qualidade e de verificação (Entrevistados 1, 2, 3 e 5).  

 Todos os entrevistados indicaram que a Shell está buscando projetos com alta qualidade 

técnica, com certificações e verificações de padrão internacional. A Shell passou por um 

processo de seleção e revisão de diferentes padrões internacionais que atendem a um padrão 

aceitável para a empresa. No processo de triagem de projetos, são selecionados os com esses 

padrões e estes devem ser seguidos e servirem como balizador de qualidade para os projetos da 

Shell. Em alguns casos, nos quais os projetos ainda não possuem esses padrões, a empresa 

adiciona seus próprios critérios de seleção (Entrevistado 5).  

 Ou seja, a Shell conta com os padrões internacionais, mas também aplica uma camada 

de verificação Shell em cima disso. Assim, por exemplo, a empresa procura projetos com 

certificação VCS ou Gold Standard, bem como a certificação CCB para Clima, Comunidade e 

Biodiversidade, o que não é necessariamente um requisito para alguns dos mercados regulados 

onde a empresa opera, mas deixa claro que é o mínimo que um projeto de SbN para a Shell 

deve cumprir (Entrevistado 5).  

  Uma vez que a Shell considera também as condições do país onde o projeto de SbN 

está, tais como: políticas e regulações, questões de ética, corrupção e segurança, isso pode 

afastar a Shell de alguns projetos em países onde este possa ser muito bom, mas o contexto 

geral não o é (Entrevistados 3 e 5).  

 Outro fator importante de gestão de riscos, na escolha de projetos de SbN, é se o projeto 

tem qualquer questionamento seja ambiental, político e/ou reputacional. Há uma preocupação 

muito grande em não associar o nome Shell a projetos que tenham baixa qualidade ou 

credibilidade (Entrevistado 3).    

 Para escolher um projeto de SbN, o parceiro a ser escolhido é um ponto crucial e, para 

ter parceiros sérios, confiáveis e com boa reputação, o processo de due dilligence é decisivo 

(Entrevistado 1).  

 Os critérios de seleção de projetos de SbN da Shell parecem robustos ao seguirem 

padrões internacionais previamente selecionados e, também, ao utilizarem uma gama de 

critérios para avaliar se o projeto faz sentido ou não dentro da sua estratégia. 
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 Entretanto, há espaço para a inclusão dos 8 princípios e 28 indicadores apontados pela 

publicação recente da IUCN do “Padrão Global para SbN”.  Segundo IUCN, 2020 eles devem 

ser utilizados como um processo de autoavaliação de projetos de SbN, relacionados a 

biodiversidade, economia e sociedade e gerenciamento de projetos resilientes. Entretanto, 

parece uma ferramenta que também pode ser um norteador importante para a seleção de projetos 

pela Shell, o que ainda não está implantado como uma prática na empresa, provavelmente 

devido à sua recente publicação. 

 

5.1.6 Desafios e riscos na implementação de SbN 

 

Mesmo considerando um cenário de razoável consenso científico de que as SbN podem 

desempenhar um papel crítico no combate às mudanças do clima, desafios e riscos importantes 

ainda estão no caminho de investimentos em SbN escaláveis e sustentáveis. A Shell, apesar de 

ter tomado a decisão de criar uma área de negócios em SbN, terá que enfrentar os seguintes 

riscos e desafios: 

Possibilidade de exportação de créditos de carbono de SbN: atualmente a maioria 

dos países não possui uma legislação clara sobre a possibilidade de transações internacionais 

dos seus créditos de CO2 provenientes de projetos de SbN (Entrevistado 2).  

Livro de Regas do Acordo de Paris – Artigo 6: as diferentes nações devem gerar um 

consenso sobre a melhor forma de rastrear e negociar créditos de redução de emissões, através 

do Artigo 6 do Acordo de Paris, uma vez que formalizar um mecanismo internacional tem o 

potencial de gerar um sistema previsível e muito mais custo-efetivo para todo o mundo 

(Entrevistado 2). 

Projetos-piloto de projetos SbN: países ou empresas já investem em projetos nos 

países em desenvolvimento com vistas ao comércio de emissões entre os países. Esses projetos 

mostram que nem todos estão acreditando em um consenso total entre as diferentes nações 

referente ao Artigo 6. Na falta deste consenso, alguns encontrarão maneiras práticas de seguir 

em frente, com regras acordadas entre eles (Entrevistado 2). 

Uso responsável dos créditos de carbono: ainda não há um alinhamento global sobre 

o uso responsável de créditos de carbono provenientes de SbN, por exemplo, quando e como é 

apropriado para uma empresa usá-lo, além de esforços robustos para descarbonizar 

(Entrevistado 2).  



67 
 

 

Legitimidade: os créditos de carbono baseados na natureza só são críveis pela 

sociedade se forem usados, além de – não em vez de – esforços robustos de descarbonização 

(Entrevistado 2). 

Qualidade e integridade dos créditos de carbono: não há um alinhamento global 

sobre o que é um crédito de carbono íntegro e de boa qualidade e, sem isso, há uma desconfiança 

de que empresas como a Shell possam comprar créditos de baixa qualidade (Entrevistado 2). 

 Muito mais precisa ser feito para garantir que cada crédito de carbono baseado na 

natureza signifique evasão ou remoção de 1 tonelada de CO2 de forma legitimada por toda a 

sociedade. Existem muitas normas globais de contabilidade de carbono, tanto nos mercados 

regulados, quanto voluntários. A maioria foi submetida a um processo minucioso de 

desenvolvimento, porém, ainda há lacunas e oportunidades para que esses padrões melhorem 

(SHELL, 2020c).  

o Cálculo da linha de base: será necessário um maior escrutínio sobre as linhas 

de base, maior foco em garantir que haja adicionalidade e permanência no 

desmatamento evitado o reflorestamento e maior clareza e alinhamento sobre o 

que constitui um crédito de carbono de alta qualidade. 

o Dupla reivindicação e emissão dupla de créditos:  uma vez que um crédito de 

carbono é comprado, ele não deve ser negociado novamente ou deixado no 

balanço de outra entidade. Este princípio é especialmente importante para os 

créditos de carbono negociados internacionalmente. Existem inúmeros cenários 

onde os créditos de carbono podem ser contados duas vezes. A dupla 

reivindicação refere-se a uma situação em que duas partes reivindicam o uso do 

mesmo crédito de remoção de emissões. Emissão dupla é quando um projeto 

emite dois créditos para a mesma remoção de emissões. E a dupla contagem é 

quando dois países registram a remoção de emissões associada a um crédito 

exportado (Entrevistado 2). 

o Direitos de propriedade dos créditos de carbono: regulamentação sobre os 

direitos de propriedade dos créditos de CO2 perante o desenvolvedor de projeto, 

o dono do terreno, as comunidades locais, o governo local, governo estadual e 

governo federal (Entrevistados 1, 3 e 5). 

o Regulação fundiária: em alguns países onde ainda não há regulamentação 

fundiária para a totalidade do país, o direito de propriedade do terreno pode ser 

um fator limitante para o desenvolvimento e segurança jurídica de projetos de 

SbN com geração de créditos de CO2 (Entrevistados 1, 3 e 5). 
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o Governança clara sobre a legislação de SbN: existem países em que não há 

clareza sobre a governança de SbN e pode haver um governo central que diz 

uma coisa, e governos locais que tenham interpretações ou abordagens 

diferentes, por exemplo (Entrevistados 1, 3 e 5).  

 Ou seja, mesmo que existam bases científicas para o investimento em SbN dentro da 

estratégia de clima da Shell, muitas barreiras, desafios e riscos ainda precisam ser equacionados 

ou superados, ou seja, a estratégia é bastante ambiciosa e desafiadora. 

 De forma mais abrangente, Seddon et al., 2020 indica três barreiras que dificultam o 

desenvolvimento de políticas e práticas internacionais, nacionais e locais para a utilização das 

SbN para mitigar questões de mudança do clima. Primeiro, os desafios na medição ou previsão 

da eficácia das SbN que levam à incerteza sobre o custo-efetividade em comparação com 

alternativas; segundo, os fracos modelos financeiros e abordagens simplistas para avaliação 

econômica dos projetos de SbN que podem levar à fuga de investimentos; e terceiro, formas 

altamente setorizadas de governança dificultam a utilização das SbN e privilegiam as 

intervenções de engenharia. 

 Estas barreiras, ainda que algumas não tenham sido explicitamente mencionados pelos 

entrevistados, ou que não estejam na documentação da Shell, parecem, para a autora, muito 

importantes também no âmbito da implementação de projetos de SbN pela Shell.  

 Quanto aos demais desafios e oportunidades capturados na documentação da Shell ou 

nas entrevistas, seguem algumas reflexões. 

 

5.1.6.1 Políticas de governo e regulamentação para projetos de SbN 

 

 Dentre todos os desafios e riscos para projetos de SbN com transações de créditos de 

carbono, as políticas de governo e regulamentações parecem ainda ser os maiores entraves.  

 Até este momento, não existe um arcabouço político e regulatório robusto sobre as SbN 

nos países ao redor do globo e estes ainda se encontram em estágios diferentes de maturidade 

sobre o tema. Existem alguns que parecem ter saído na frente, mas, mesmo estes, ainda possuem 

espaço para melhoria em sua estrutura regulatória para realmente atrair investimentos privados 

e obter os ganhos ambientais, sociais e econômicos a eles associados. Entretanto, a grande 

maioria ainda parece estar longe de chegar em um marco regulatório realmente robusto que 

inclua as SbN. 

 O mercado voluntário já existe e isso é importante, porque tem menos burocracia e 

permite que a ação comece. Mas, para garantir que todos estejam alinhados com as ações 
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climáticas, é preciso que os mercados regulados se desenvolvam; o que ainda é um pouco vago, 

está em desenvolvimento em alguns países, mas não em outros. Dentro de certos países, a 

infraestrutura está lá porque foram tomadas decisões conscientes sobre como os créditos de 

carbono gerados por projetos de SbN podem ser usados. Mas é possível alcançar uma escala 

muito maior, especialmente para as transações internacionais. Ainda não se tem clareza de 

como serão feitas essas transações e como esse mercado irá funcionar (Entrevistado 5).  

 E dentro de um possível futuro mercado de carbono internacional, regulado pelo Artigo 

6 do Acordo de Paris, ou, até mesmo, construído por acordos bilaterais ou multilaterais fora do 

âmbito do Acordo de Paris, integrando essas interfaces todas, as SbN podem se apresentar como 

uma opção de mitigação viável caso a regulação caminhe nesse sentido (Entrevistados 2 e 3). 

 Nos mercados de carbono nacionais, há alguns exemplos de países, como a Colômbia, 

que precificaram o carbono a partir da implementação de uma taxação, porém com a alternativa 

de utilizar créditos de carbono florestais (SbN) do próprio país como forma de pagamento do 

imposto. Este parece ser um modelo interessante, mas ainda há lacunas na legislação que 

precisam ser revistas (Entrevistado 1). 

 A taxação de carbono sem a opção de offsets, mencionada, não parece ser capaz de 

fomentar e atrair investimentos para projetos de SbN, mas, quando se fala em mercado 

doméstico de carbono e quais as opções dentro do que cada agente regulado tem que cumprir, 

bem como as que ele tem para adquirir créditos de carbono, as SbN podem ser componentes 

importantes de atração de investimentos para as SbN (Entrevistado 3).  

 A continuidade da definição das regras do CORSIA, que é o Esquema de Compensação 

e Redução de Emissões de Carbono dentro da Associação Internacional de Aviação Civil das 

Nações Unidas (ICAO), também é crítico. Como, quando e onde o CORSIA utilizará os créditos 

de carbono provenientes de SbN, será relevante para as escolhas de outros setores nos próximos 

meses e anos, dentro de vários diferentes mercados regulados em todo o mundo (Entrevistado 

2). No futuro, outros setores, como o de transporte marítimo, poderão se basear no CORSIA, 

por exemplo, para entender como funciona um mecanismo de mercado e quais lições podem 

ser aprendidas. 

 Com relação ao padrão de qualidade da indústria sobre os créditos de carbono 

proveniente de projetos de SbN, é preciso criar regras de como fazer projetos de SbN e como 

demonstrar qualidade, porque os padrões que existem, hoje, ainda são insuficientes. Não é um 

mercado maduro, então isso ainda precisa ser discutido. Se melhorar o padrão de projetos feitos 

pelas empresas, todo o processo será mais confiável e tenderá a uma maior aceitação pela 

sociedade e prosperará com maior facilidade (Entrevistado 5).  
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 Muitas vezes também, nas regulações existentes não há clareza sobre os tipos de projetos 

nos quais as empresas podem investir, para que a empresa pode usar esses créditos de SbN e 

como funciona esse processo (Entrevistado 5).  

 Um outro ponto de atenção para os reguladores é com relação à remuneração dos 

financiadores e desenvolvedores de projetos de SbN, dos donos te terra, das comunidades 

locais. Todos precisam ser remunerados de uma forma justa (Entrevistado 5).  

 A regulamentação deve envolver também questões como: política de “aninhamento” 

(nesting) dos créditos de carbono para evitar dupla contagem, direitos de propriedade dos 

créditos de carbono perante um governo que seja local, estadual ou federal, ou, até mesmo, 

internacional (Entrevistados 1, 3 e 5).  

 Outras questões que necessitam de regulamentação são relacionadas ao cálculo da linha 

de base dos projetos de SbN, direito de propriedade dos créditos de carbono, regulação fundiária 

nos países, governança clara sobre a legislação das SbN, porque pode haver um governo central 

que diz uma coisa, e os locais com interpretações ou abordagens diferentes, por exemplo 

(Entrevistados 1, 3 e 5).  

 Todas essas questões precisarão ser discutidas e regulamentadas nos países onde a Shell 

pretende implementar projetos de SbN. 

 

5.1.6.2 Risco reputacional e legitimidade para o uso de SbN 

 

No âmbito da Shell, conforme capturado em entrevista, há o risco reputacional de a 

empresa depender muito dos sumidouros de carbono como as SbN em vez de evitar as emissões 

em primeiro lugar. Esta é uma tensão desafiadora. A empresa deve ser muito rigorosa com ela 

mesma e muito honesta. As SbN são muito atraentes, falam com a emoção das pessoas com 

uma espécie de “boa notícia”, há o risco de a empresa seguir com isso, enquanto os outros 

elementos da estratégia de clima são abandonados. É preciso garantir que a empresa esteja 

fazendo tudo o que pode para evitar emissões ou mitigar antes de utilizar as SbN para fazer 

offsets (Entrevistado 5). 

a) Integridade Ambiental  

 O desafio da garantia da integridade ambiental dos projetos de SbN, tais como o cálculo 

da linha de base dos projetos de SbN e da possibilidade de dupla contagem dos créditos de 

carbono, são questões regulatórias, já mencionadas, cruciais para que a estratégia seja bem-

sucedida. Caso não haja essa garantia, a credibilidade e a legitimidade dos projetos será 

questionada (Entrevistados 1, 2 e 3). 
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b) Desmatamento ilegal 

 O desmatamento ilegal é uma ameaça para a atratividade de investimentos em SbN em 

um país. Trata-se de um ativo da natureza e, em certos locais, há uma real ameaça a essa 

proteção e à própria perenidade do projeto em si e do ativo, além de problemas relacionados à 

segurança (Entrevistados 2 e 3). 

c) Riscos Econômicos 

 Existem riscos econômicos, porque se trata da capacidade de geração de créditos de 

carbono através de projetos de SbN e é preciso levar em consideração, por exemplo, a 

volatilidade de preço de créditos de carbono, o investimento que se faz em SbN via a vis o 

retorno financeiro e em termos de créditos (Entrevistado 3), além da segurança jurídica dos 

investimentos. 

d) Instabilidade Política  

 Um outro desafio a ser enfrentado é a instabilidade política, em alguns países com 

possibilidade de alteração da legislação no decorrer do projeto, podendo chegar até o extremo 

do país não honrar mais seus contratos (Entrevistado 1 e 3). 

e) Corrupção e Propina 

 Riscos de corrupção e propina, no âmbito dos projetos de SbN (Entrevistado 5), com 

variações de probabilidade dependendo do local onde o projeto é realizado, podem ser fatores 

que afastam investidores, como a Shell. 

f) Riscos Sociais 

 Riscos sociais relacionado à comunidade local, a forma de engajamento e inclusão dos 

stakeholders, quem vai gerir o projeto ou se beneficiar desse projeto, quanto se está expondo 

ou protegendo a comunidade local, quanto está desenvolvendo ou mantendo as tradições e até 

riscos de segurança em determinados locais onde pode haver ação do crime organizado 

(Entrevistados 1, 3 e 5).   

g) Riscos Comerciais 

 Risco comercial em termos de lidar com contrapartes e parceiros, uma vez que a Shell 

não tem a expertise completa em SbN, então trabalhará com parceiros locais, e aí haverá sempre 

o risco de desentendimentos comerciais ou, até mesmo, reputacionais devido à má conduta do 

parceiro escolhido ou, até mesmo, legados negativos de projetos que são comprados pela Shell 

já em andamento, como, por exemplo, a forma como o engajamento com os stakeholders locais 

foi conduzida ou como o projeto foi originalmente concebido.  Esses riscos podem ser 

mitigados, até certo ponto, através de due dilligence, mas há sempre o risco residual de algo 
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passar despercebido na análise inicial antes da aquisição do projeto ou da formação da parceria 

(Entrevistado 5). 

 

5.1.7 Oportunidades na implementação de projetos de SbN 

 

 Para a Shell, a primeira grande oportunidade é, de fato, ter um caminho, uma alternativa 

para a corporação entregar a redução da sua pegada líquida de carbono compensando as 

emissões dos clientes e usuários dos seus produtos difíceis de evitar, através de créditos de 

carbono transacionáveis e gerados por projetos de SbN, enquanto elas ainda não têm uma 

solução custo-efetiva (ENTREVISTADO  2, 3 e 5). A demanda crescente por créditos de 

carbono traz a oportunidade de desenvolver a oferta de créditos gerados por projetos de SbN. 

  No campo reputacional, há uma oportunidade para a Shell se posicionar como uma 

empresa inovadora, arrojada e transparente em demonstrar tudo que está fazendo para a 

transição energética, com uma contribuição efetiva para o meio ambiente e para a sociedade, 

que trará retornos econômicos também, ao promover os serviços ecossistêmicos e ajudar a 

evitar os efeitos das mudanças climáticas (Entrevistado 3). 

 Ao entrar cedo nesse mercado, há também uma oportunidade comercial para a empresa, 

desde que tudo aconteça dentro das condições e limites de alta qualidade e integridade 

ambiental (Entrevistado 1). 

Os cobenefícios dos projetos, tais como preservação da biodiversidade e apoio ao 

desenvolvimento das comunidades locais, podem representar uma grande oportunidade para a 

Shell gerar valor compartilhado.  

Os serviços ecossistêmicos prestados pelos projetos de SbN, para além dos créditos de 

carbono, também podem ser valorados nos estudos econômicos dos projetos aumentando assim 

sua viabilidade econômica. 

Mesmo com todos os desafios apresentados, a Shell acredita que o cenário está posto 

para que os créditos de carbono baseados na natureza possam desempenhar um papel 

significativo para a redução de emissões de CO2 da atmosfera ainda por muitos anos (SHELL, 

2020c).  

Em uma escala mais abrangente, por exemplo, Griscom et al. (2017) concluiram que 

“No período de 2017 a 2030, as SbN podem fornecer mais de um terço da mitigação climática 

custo-efetiva necessária para estabilizar o aquecimento para abaixo de 2°C” (GRISCOM et al., 

2017. p. 11647, tradução nossa). Essa possibilidade é uma grande oportunidade para se alcançar 
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os objetivos do Acordo de Paris e mitigar os impactos da mudança do clima, que representam 

uma ameaça para a Shell.   

Com relação a utilização de SbN dentro da estratégia de clima da Shell, parece ser 

mesmo uma oportunidade para a empresa, com geração de valor compartilhado com a 

sociedade. 

 Conforme o Entrevistado 5, não se trata apenas de encontrar o crédito de carbono mais 

barato do mercado e fazer boas transações comerciais, mas realmente fazer algo que tenha 

impacto positivo para a sociedade. Compensar através de SbN pode até ser mais caro do que 

compensar através de algum outro tipo de unidade, mas tem um valor forte para a sociedade, 

através dos cobenefícios, muito além do carbono.  

Atualmente há um crescente sentimento de excitação, desde concorrentes que seguem 

estratégias de SbN similares, ou não, às da Shell, clientes que querem comprar créditos desta 

empresa, funcionários do governo trabalhando em uma solução para o Artigo 6, ONGs e 

instituições multilaterais envolvidas nessa área (SHELL, 2020b). Esse sentimento de excitação 

pode representar uma oportunidade para que os desafios e entraves sejam superados e que o 

negócio de SbN da Shell, dentro da estratégia de clima, se desenvolva e ganhe escala. 

 Neste contexto, em que se percebe cada vez mais atenção para as SbN com um 

reconhecimento cada vez maior de que a natureza tem um papel a desempenhar nas mudanças 

climáticas, há também uma oportunidade comercial e, assim, entrar cedo nesse mercado, tendo 

conhecimentos, redes e posições, desde que tudo aconteça dentro das condições e dos limites 

de alta qualidade e integridade ambiental, com uma demanda crescente por créditos de carbono 

devido ao grande esforço global de neutralização de emissões, a Shell já estará posicionada no 

mercado de geração e transação de créditos de carbono das SbN e, então, terá uma vantagem 

competitiva (Entrevistados 3 e 5).   

O uso de compensações por SbN dentro de certas condições e de certos limites, hoje, é 

considerado melhor do que esperar, economizar dinheiro da empresa no presente, e só começar 

a fazer algo daqui a 20 anos (Entrevistado 5).  

Ser uma grande empresa que pode incentivar o uso das SbN é definitivamente uma 

oportunidade para a Shell, seja pelo amplo alcance dos projetos ou seja, por sair na frente, nesse 

primeiro movimento. Portanto é uma oportunidade não só para a Shell, mas também para a 

indústria e para o meio ambiente (Entrevistados 1 e 5). 

 

5.1.8 Controle de resultados dos projetos de SbN 

 



74 
 

 

Os processos existentes para controle de resultados de projetos incluem a utilização de 

padrões internacionais, tais como VCS, Gold Standard, CCB os quais contemplam revisões 

periódicas do projeto e validação no campo, então a Shell monitora esses processos, não 

necessariamente os conduz, mas mantém o controle dessas revisões e validações para  assegurar 

que sigam no caminho certo (Entrevistado 5). 

 A Shell também utiliza indicadores de desempenho e segue gerenciando o parceiro de 

implementação em termos de obter qualidade, fazer revisões e fornecer feedback. A Shell utiliza 

contratos com parceiros que permite que eles utilizem seus próprios procedimentos e sistemas 

e espera que eles cumpram seus próprios processos. A Shell pode verificar isso por meio de 

auditorias. A Shell também verifica os documentos do projeto como a contabilização, os 

números e os relatórios (Entrevistado 5).  

 Conforme palavras do Entrevistado 1, “A Shell não tem ainda experiência suficiente 

para ter, por si só, um controle robusto de resultados de projetos. E isso é um desafio, não só 

para a Shell, mas para muitas empresas.”  

 Ainda segundo o Entrevistado 1, percebe-se que a Shell, por enquanto, depende dos 

desenvolvedores de projetos florestais, já que há uma indústria de comercialização de créditos 

de carbono florestais em vigor há 15 anos, com experiência e muitas lições aprendidas que 

devem ser consideradas; essa é a razão pela qual um desenvolvedor de projetos de SbN com 

bastante experiência, credibilidade e que passou pela due dilligence técnica e não técnica da 

Shell são cruciais. 

 Para além da avaliação periódica dos projetos por meio dos protocolos dos padrões 

internacionais VCS, Gold Standard e CCB, com auditorias e verificação dos documentos, tais 

como a contabilização, os números e os relatórios, não foram encontrados nos dados públicos 

da empresa, nem capturados nas entrevistas os indicadores de desempenho internos que a Shell 

utiliza para gerenciar o parceiro para obter qualidade, fazer revisões e fornecer feedback, 

conforme mencionado pelo Entrevistado 5.  

 Para preencher essa possível lacuna no âmbito do controle de projetos, as recentes 

publicação IUCN (2020) (Global Standard for NbS), com 8 princípios e 28 indicadores, 

também aqui parecem ser uma ferramenta importante para a Shell que poderia ser utilizada − 

uma vez que foram criados para serem utilizados como um processo de autoavaliação de 

projetos de SbN, relacionados a biodiversidade, economia e sociedade e gerenciamento de 

projetos resilientes.  

 O monitoramento dos resultados dos projetos de SbN com robustez parece crucial para 

que sejam garantidos investimentos futuros e ganho de escala. 
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5.1.9 Demanda de créditos de CO2 gerados por projetos de SbN e retorno do negócio 

 

 A Shell possui uma área especializada em transações de produtos ambientais, tais como 

os créditos de carbono, tanto nos mercados regulados, quanto nos mercados voluntários. Essa 

área é separada da estrutura que faz o suprimento, ou seja, os investimentos em ecossistemas 

naturais. Os créditos de carbono provenientes de projetos florestais (SbN) são transacionados 

dentro da Shell por essa área que compra e vende créditos gerados por terceiros e que 

comercializará também os créditos que os próprios projetos da Shell passarão a gerar.  

 Conforme dados da Ecosystem Marketplace, 2019, o volume de compensações geradas 

por meio das atividades de silvicultura e mudança de uso da terra aumentou 264% entre 2016 

e 2018, crescendo de 13,9 MtCO2e para 50,7 MtCO2e, enquanto o volume em todos os outros 

tipos de compensação cresceu apenas 21%. 

 No ano de 2019, a Shell viu um aumento significativo na demanda por créditos de 

carbono provenientes de projetos de SbN, foi um ano recorde. A demanda foi maior do que o 

que a empresa tinha para oferecer. A intenção da Shell é aumentar sua capacidade de entregar 

seus próprios créditos, ser um desenvolvedor de projetos e gerador de créditos de carbono 

provenientes de SbN em casa, ao invés de comprá-los de desenvolvedores, de terceiros e depois 

vendê-los (Entrevistado 5). Com esse aumento da procura por créditos de CO2, a Shell está, no 

momento, procurando projetos que supram essa demanda (Entrevistado 1). 

 O mercado voluntário de créditos de carbono está crescendo rapidamente e a Shell vê 

uma oportunidade para investir nos engajamentos e iniciar projetos para ganhar experiência e 

qualidade (Entrevistados 1, 2 e 5). 

 Neste momento de crise e pandemia, está havendo uma retração, seguindo o que 

aconteceu com a maioria dos setores, mas há uma expectativa de crescimento da demanda 

também por conta do aumento de mercados nacionais regulados, além de outras demandas 

internacionais que possivelmente virão com a finalização das negociações sobre o Artigo 6 do 

Acordo de Paris e possíveis acordos bilaterais ou multilaterais fora do livro de regras do Acordo 

de Paris (Entrevistado 3).  

 Quanto ao retorno do negócio, a Shell está ainda em uma fase inicial. No momento, está 

pagando para o longo prazo. A empresa reconhece que estes projetos não vão necessariamente 

gerar volumes significativos de capital da noite para o dia (Entrevistado 2). 

 Como se trata de uma área de negócios da empresa, o objetivo é que seja pelo menos 

neutra financeiramente, mas, de preferência, que gere caixa sim, ou seja rentável, o que 
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permitirá que a área cresça e traga um fluxo financeiro maior, para incentivar mais reduções. 

Mas não é a intenção da empresa que este seja o core business (Entrevistado 5). 

Todos os projetos de SbN da Shell passam pelo mesmo processo de avaliação e cálculo 

do retorno do investimento (ROI), que também é utilizado nos demais projetos da Shell. Os 

projetos são priorizados a partir desses modelos financeiros, que levam em consideração um 

preço interno de carbono de, em média, US$ 40,00 dependendo da localidade (Entrevistado 1). 

A empresa também quantifica os riscos e oportunidades capturados, incluindo os 

socioambientais, e insere no modelo econômico.  

 No momento, há incertezas quanto ao retorno do negócio, mas a empresa almeja que a 

área seja rentável para que possa continuar reinvestindo, portanto acredita que esse mercado 

tenda a se aquecer, ao mesmo tempo que está consciente dos desafios que ainda terá que 

enfrentar para que isso aconteça (Entrevistado 5). 

 Neste trabalho, não foi possível capturar informações sobre os detalhes do cálculo de 

retorno de investimento dos projetos já realizados pela Shell. Apenas se sabe que a empresa 

utiliza os mesmos modelos econômicos em todos os projetos da empresa e que considera um 

valor médio de precificação interna de carbono de US$ 40,00/ton CO2.  

 Parece que essa é uma área que merece mais informações e estudos. Seria interessante 

saber se a análise de retorno de investimento da empresa considera os valores relativos aos 

serviços ecossistêmicos e os serviços sociais, que são mais difíceis de se calcular, mas que são 

passíveis de serem calculados, ou se atem apenas ao retorno financeiro proveniente dos créditos 

de carbono. Esta análise não foi objeto deste trabalho, mas parece um bom ponto para pesquisas 

acadêmicas futuras.  

 

5.1.10 Pesquisa, Desenvolvimento (P&D) e Inovação em SbN pela Shell 

 

A Shell possui grandes centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação em diferentes 

países onde atua. Conforme mencionado anteriormente, em 2019, a Shell investiu 962 milhões 

de dólares em P&D ao redor do mundo (SHELL, 2020a).   

Em Houston, a Shell tem um grupo de P&D focado em SbN para captura de carbono 

chamado Biodomain. Esse grupo tem vários projetos, tais como: medição de fluxo de GEE de 

uma plantação com equipamentos mais baratos, projetos de novas cadeias de valor combinando 

CCU + SbN em que o CO2 é capturado e convertido em algum produto e, depois, esse produto 

pode ser utilizado na natureza. Na Holanda e no Brasil, a companhia também tem pesquisas 
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com CCU + SbN, mas cada centro de pesquisa está pesquisando rotas diferentes. (Entrevistado 

4).  

 No Brasil, a Shell realiza atividades de P&D em parceria com mais de 20 universidades 

brasileiras e, atualmente, possui um Centro de Pesquisa para Inovação em Gás (RCGI) em 

parceria com a FAPESP e USP que inclui projetos que investigam gestão, transporte, 

armazenamento e uso de CO2 e outro para Novas Energias com outras Universidades/Centros 

de Pesquisa brasileiros (Entrevistado 4; RCGI, 2020).  

 Os projetos de P&D e Inovação da Shell no Brasil utilizam verba da cláusula de 

investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (Cláusula de PD&I) constante dos 

contratos para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, que tem como 

objetivo estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias para o setor, que é uma das 

atribuições da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Entrevistado 4; 

ANP, 2020). 

Conforme dados da ANP (2020), por meio da Cláusula de PD&I, os concessionários 

devem realizar despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento em valor correspondente 

entre 0,5 e 1% da receita bruta da produção dos campos, dependendo do tipo de contrato. 

Com essa verba, a Shell desenvolve tecnologias que trazem valor à indústria, ao país e 

à própria empresa. As premissas da estratégia de P&D para o Brasil são: no Brasil, para o Brasil 

e pelo Brasil, voltadas para o uso efetivo da verba obrigatória. Atualmente, existem vários 

projetos de P&D no portfólio da Shell Brasil com foco na redução de CO2 (Entrevistado 4). 

Conforme informações do entrevistado 4, após cinco anos de desenvolvimento do 

RCGI, abriu-se a oportunidade de intensificar o centro para um alinhamento do portfólio de 

pesquisas relacionadas à Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil ao Acordo 

de Paris. Este centro se chamará Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa 

(RCG2I) e está em processo de idealização do escopo das pesquisas, levando-se em 

consideração a liderança e singularidade do Brasil em temas, tais como a agricultura, a 

bioenergia e meio ambiente e abordará as seguintes temáticas: 

• SbN: Como incorporar sumidouros de carbono baseados na natureza em novas cadeias 

de valor de redução de CO2? 

• BECCS: Bioenergia + Captura e Armazenamento de Carbono − Como alcançar 

biocombustíveis com intensidade de carbono negativa, e projetos viáveis financeiramente? 

• CCU: Captura e Utilização de Carbono − Como implantar novas cadeias de 

valor/arquétipos para criar ou desbloquear um mercado de produtos de carbono? 
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• GEE: Gases de Efeito Estufa − Quão confiantes estamos em termos de quantificação 

real da emissão e sequestro de GEE? 

• ADV – Advocacy18- Quais são os mecanismos de mercado necessários para uma 

economia de baixo carbono?  

O RCG2I está sendo idealizado para ter uma estrutura voltada para a inovação, com o 

desenvolvimento de competências para tornar o centro pronto para inovar (transferência de 

tecnologia, spin off 19 e colaboração de startups20). Ressalta-se que este projeto já obteve uma 

pré-aprovação pela ANP (Entrevistado 4). 

 Para este item, utilizou-se informações de P&D provenientes da entrevista com um 

gerente de tecnologia da área de abatimento de CO2 no Brasil. Não foram encontradas 

informações públicas detalhadas sobre P&D em SbN no material analisado da Shell global.  

 A partir da conversa com o Entrevistado 4, foi possível capturar que há pesquisas em 

SbN em Houston e na Holanda. No Brasil, o RCG2I, que é o Centro de Pesquisas e Inovação 

em GEE, que é uma parceria entre Shell, FAPESP e USP, parece ser promissor para o aumento 

de estudos científicos sobre as SbN no Brasil a partir de 2021, e os resultados das pesquisas 

provenientes desse centro devem fornecer insumos importantes para as políticas e 

regulamentação de SbN, no Brasil, e o direcionamento de investimentos em SbN pela Shell e 

por outras empresas nos próximos anos. 

 Um ponto interessante a se notar é a abertura da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

em autorizar projetos que incluam pesquisas sobre SbN dentro da verba referente à cláusula de 

PD&I, o que poderá abrir caminho para que mais pesquisas sejam feitas nessa área, já que outras 

empresas de óleo e gás no Brasil poderão vir a direcionar investimentos para mais pesquisas 

em SbN. 

 

5.2. Estratégia de Clima e SbN na Shell versus Equinor, Total e Petrobrás 

 

Cabe ressaltar que atualmente a empresa escolhida não é a única do setor a inserir SbN, 

de alguma forma, dentro de sua estratégia de clima, apesar de ter sido uma das primeiras. Segue 

 
18 Nesse contexto o advocacy não pode ser traduzido literalmente do termo jurídico “advogar”, mas é um termo 
que vem sendo utilizado no contexto empresarial com o significado de defender, divulgar, promover e testar a 
aceitabilidade de algo pela sociedade com o objetivo de verificar a possibilidade de trazer novos conceitos e 
valores. 
19 Em tecnologia, ocorre spin-off quando uma tecnologia resulta no desdobramento de outras já existentes. Por 
exemplo, quando é criada uma tecnologia e outros cientistas partem deste princípio para criarem novas a partir 
daquela já criada. 
20 Startups é a designação dada para empresas inovadoras com rápido crescimento e cujos modelos de negócios 
podem ser replicados. 
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um breve resumo sobre inserção de SbN na estratégia de clima das seguintes empresas de 

energia: Equinor, Total e Petrobrás.  

A Equinor, por exemplo, estabeleceu uma nova ambição para ser carbono-neutra nas 

suas operações até 2030 e tem como prioridade a redução de gases de efeito estufa nas suas 

próprias operações. Para as emissões remanescentes, a empresa compensará tanto através de 

sistemas de negociação de créditos de carbono, quanto em mecanismos de captura de carbono 

de alta qualidade (EQUINOR, 2020). 

Essa empresa planeja investir em sumidouros de carbono, tais como as SbN 

particularmente com a proteção de florestas tropicais como uma medida eficaz para combater 

as mudanças climáticas, além de alternativas que podem contribuir para a redução de um terço 

dos esforços climáticos que o mundo precisa fazer ao longo da próxima década (EQUINOR, 

2020). 

A empresa Total apresentou, em 2019, uma nova meta para reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa (Escopos 1 e 2) em instalações operadas de petróleo e gás para menos de 40 

milhões de toneladas de CO2e em 2025, de 46 milhões de toneladas de CO2e em 2015 (TOTAL, 

2019). 

Em junho de 2019, a Total comunicou ao mercado que foi criada uma nova unidade de 

negócios de SbN para financiar, desenvolver e gerenciar operações para sequestro ou prevenção 

de emissões de carbono, mirando uma capacidade sustentável de armazenamento de CO2 de 5 

milhões de toneladas até 2030, com investimento de 100 milhões de dólares anualmente após 

2020. A empresa espera que este investimento ajude a construir essa cadeia de valor e garantir 

que ela seja mantida em uma base duradoura (TOTAL, 2019). 

Para os projetos SbN, a Total (2019) indicou que as necessidades e práticas dos 

moradores locais devem servir como ponto de partida para esses tipos de projetos e que os 

mesmos devem ser conduzidos em harmonia com a regeneração natural de recursos, produzindo 

benefícios sociais, financeiros e ambientais para as comunidades locais.  

Já a Petrobrás anunciou uma atualização do seu Caderno de Clima no início de julho de 

2020 indicando que pretende, entre outras coisas, zerar o crescimento de emissões absolutas até 

2025 e ter redução de 32% na intensidade de carbono no segmento de Exploração e Produção 

até 2025, atingindo 15 KgCO2e/boe. Nesse caderno, a empresa indica que, para além de sua 

estratégia de clima, possui investimento voluntário em conservação de florestas (15 projetos de 

conservação, reflorestamento ou restauração, com contribuição potencial de remoção de 850 

mil tCO2e  da atmosfera), entretanto, todos esses projetos foram implementados no âmbito de 

sua política de responsabilidade social, que tem como diretriz investir em projetos 
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socioambientais. A empresa afirma que não contabiliza os mesmos para informar metas, 

ambições e projeções, ou seja, não utiliza os potenciais créditos de carbono dos seus projetos 

para compensação ou offsets (PETROBRÁS, 2020). 

Mesmo não considerando SbN em sua estratégia de clima, a Petrobrás afirma que “os 

sumidouros de carbono (soluções de captura e fixação de carbono por processos naturais em 

florestas, solos, oceanos, manguezais, etc.) não substituem a necessidade de suprimento de 

energia para a sociedade com menor intensidade de carbono, entretanto podem ter papel 

relevante, principalmente enquanto as opções de redução de emissões apresentam custos 

elevados ou escalas ainda muito desafiadoras” (PETROBRÁS, 2020). 

 

 

 
 Shell Equinor Total Petrobrás 

Metas ou 
ambições de 
redução de 
emissões de CO2 

Ambição - ser 
um negócio de 
energia de 
emissões líquidas 
zero até 2050. 
Reduzir a Pegada 
Líquida de 
Carbono dos 
produtos 
energéticos que a 
Shell vende aos 
seus clientes em 
cerca de 65% até 
2050 e em cerca 
de 30% até 2035. 

Ambição - ser 
carbono-neutra 
nas suas 
operações até 
2030 

Meta - reduzir as 
emissões de gases 
de efeito estufa 
(Escopos 1 e 2) 
em instalações 
operadas de 
petróleo e gás 
para menos de 40 
milhões de 
toneladas de 
CO2e em 2025, 
de 46 milhões de 
toneladas de 
CO2e em 2015 

Ambição - zerar 
o crescimento de 
emissões 
absolutas até 
2025 e ter 
redução de 32% 
na intensidade de 
carbono no 
segmento de 
Exploração e 
Produção até 
2025, atingindo 
15 KgCO2e/boe 

 Shell Equinor Total Petrobrás 
SbN na 
estratégia de 
clima 

Sim - SbN para 
gerenciar as 
emissões difíceis 
de evitar devido 
ao uso contínuo 
de petróleo e gás 
pelos 
consumidores 
(Escopo 3) 

Sim – SbN para 
as emissões 
remanescentes, 
particularmente 
com a proteção 
de florestas 
tropicais como 
uma medida 
eficaz para 
combater as 
mudanças 
climáticas, além 
de outras 
iniciativas 

Sim - SbN para 
financiar, 
desenvolver e 
gerenciar 
operações para 
sequestro ou 
prevenção de 
emissões de 
carbono, mirando 
uma capacidade 
sustentável de 
armazenamento 
de CO2 de 5 
milhões de 
toneladas até 
2030, com 
investimento de 
USD 100 milhões 
anualmente após 

Não – entretanto 
a empresa possui 
investimento 
voluntário em 
conservação de 
florestas (15 
projetos de 
conservação, 
reflorestamento 
ou restauração, 
com contribuição 
potencial de 
remoção de 850 
mil tCO2 da 
atmosfera) 
entretanto, todos 
esses projetos 
foram 
implementados 
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2020. A empresa 
espera que este 
investimento 
ajude a construir 
a cadeia de valor 
de NbS e garantir 
que ela seja 
mantida em uma 
base duradoura 

no âmbito de sua 
política de 
responsabilidade 
social, que tem 
como diretriz 
investir em 
projetos 
socioambientais 

Papel de SbN e 
benefícios 
adicionais das 
SBN 

SbN são 
ferramentas que 
só podem 
complementar, e 
não substituir as 
demais que a 
empresa está 
implantando para 
ajudar a 
sociedade a se 
mover para um 
futuro de baixo 
carbono. 
Reconhece 
também que as 
SBN também 
ajudam a oferecer 
muitos outros 
benefícios além 
da captura de 
CO2e, incluindo 
melhorias na 
biodiversidade, 
qualidade da 
água, proteção 
contra enchentes 
e meios de 
subsistência para 
comunidades 

SBN são 
sumidouros de 
carbono 

A área de SBN 
fará operações 
para sequestro ou 
prevenção de 
emissões de 
carbono. Nos 
projetos SBN as 
necessidades e as 
práticas dos 
moradores locais 
devem servir 
como o ponto de 
partida e os 
projetos devem 
ser conduzidos 
em harmonia com 
a regeneração 
natural de 
recursos, 
produzindo 
benefícios 
sociais, 
financeiros e 
ambientais para 
as comunidades 
locais 

A empresa não 
utiliza os 
potenciais 
créditos de 
carbono dos seus 
projetos para 
compensação ou 
offsets. Os 
sumidouros de 
carbono (soluções 
de captura e 
fixação de CO2 
por processos 
naturais) não 
substituem a 
necessidade de 
suprimento de 
energia para a 
sociedade com 
menor 
intensidade de 
carbono, 
entretanto podem 
ter papel 
relevante, 
principalmente 
enquanto outras 
opções 
apresentam custos 
elevados  

Quadro 9: Quadro comparativo entre Shell, Equinor, Total e Petrobrás com relação às metas 
públicas ou ambições de redução de emissão de CO2; inclusão de SBN na estratégia de clima e 
posicionamento sobre SBN na estratégia e seu papel. 
Fonte: adaptado de SHELL, 2020; EQUINOR, 2020; TOTAL, 2019; PETROBRAS, 2020. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo de caso único procurou contribuir para as discussões científicas relacionadas 

ao tema “Soluções baseadas na Natureza (SbN) na estratégia de clima de empresas” e fomentar 

este diálogo na academia. 

O objetivo principal e os secundários do presente estudo foram alcançados através da 

metodologia de pesquisa utilizada, com caráter exploratório e interpretativo, que englobou a 

análise documental, levantamento do referencial teórico e realização de entrevistas com cinco 

funcionários da Shell, alocados em diferentes países; trazendo reflexões acerca do referencial 

teórico existente, a inserção de SbN na estratégia de clima da Shell, ao processo para 

desenvolvimento de projetos de SbN na empresa e aos principais riscos, desafios e 

oportunidades para a implantação de projetos de SbN ao redor do mundo, pelo olhar da 

empresa.  

O presente estudo se propôs primeiramente a compreender “Como as SbN se inserem 

na estratégia de clima de uma empresa global de energia (Shell) que atua no Brasil?”  

Assim, os resultados da pesquisa apontam que: 1) a tradição da Shell em fazer estudos 

de cenários futuros desde a década de 1970, associada a 2) pressão de investidores e  3) o marco 

do Acordo de Paris levaram o comitê executivo da empresa a buscar, com base científica, todos 

os tipos de inovação para enfrentamento das mudanças do clima e da transição energética; e 

vem, ao longo do tempo, publicando estratégias de clima cada vez mais ambiciosas, as quais 

incluem, dentre muitas outras coisas, o uso de SbN pela Shell, como sumidouros de carbono, 

para a realização de offsets das emissões de CO2 de difícil redução ou inevitáveis, acelerando o 

progresso a curto prazo em direção às emissões líquidas zero, constituindo uma oportunidade 

temporária, enquanto o processo de descarbonização está em curso, com muitos cobenefícios, 

porém com desafios importantes a serem enfrentados antes que mais investimentos da empresa 

sejam canalizados nesta direção. 

Com budget inicial de US$ 300 milhões para os anos de 2019 a 2021, a Shell possui 

uma área de negócios de SbN desde 2018, e está trabalhando de forma a abranger toda a cadeia 

de valor integrada de SbN e, para isso, a empresa estruturou o negócio de SbN em três grandes 

áreas: 1) Suprimento, através do investimento em ecossistemas naturais; 2) Marketing e 

Negócios de créditos de carbono; e 3) Demanda, que são as ofertas de opções de neutralização 

de emissões para seus clientes. A área de SbN da Shell é muito recente e está em fase de 

desenvolvimento e teste de sua viabilidade. 
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Secundariamente o estudo objetivou (i) levantar, na literatura existente, qual o conceito 

e o potencial de projetos SbN. Esse objetivo foi cumprido através da análise do referencial 

teórico-aplicada e verificou-se que o conceito de SbN nasceu fora da comunidade científica, no 

âmbito da UNFCC em 2009, com bastante influência da experiência adquirida pela IUCN e foi 

reconhecido em 2016 através da Resolução 069 do Congresso Mundial de Conservação, como: 

“Ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou 

modificados, que endereçam os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, ao mesmo 

tempo que proporcionam o bem-estar humano e oferecem benefícios para a biodiversidade” 

(WCC, 2016; IUCN, 2016, p. 5, tradução nossa; IUCN, 2020). Exemplos dos desafios da 

sociedade são: mudanças climáticas, segurança alimentar e hídrica, desastres naturais, saúde 

humana e desenvolvimento social e econômico, degradação do meio ambiente e perda da 

biodiversidade (IUCN, 2016; IUCN, 2020). A definição do termo inicialmente veio 

acompanhando de seus objetivos e de oito princípios. 

SbN é um conceito guarda-chuva que engloba abordagens preexistentes baseadas em 

ecossistemas (COHEN-SHACHAM, 2019) 

Na literatura acadêmica, o termo SbN passou a ser utilizado a partir da metade da última 

década. “SbN é um conceito relativamente novo e ainda está em processo de padronização” 

(IUCN, 2016. p. xii, tradução nossa). O termo também tem sido utilizado para a criação de leis 

e regulamentações principalmente na União Europeia.  

Quanto ao potencial das SbN, além da conservação do meio ambiente e da 

biodiversidade, segurança hídrica e alimentar, redução de desastres naturais, desenvolvimento 

de comunidades, observa-se que estas podem reduzir, em até um terço, as emissões necessárias 

para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos, com reduções de mais de 11 bilhões 

de toneladas de CO2e por ano até 2030 (Griscom et al., 2017).  

Estima-se que utilizando 12 caminhos dentro das SCN, que são as SbN destinadas a 

endereçar os desafios da mudança do clima, em 79 países tropicais, pode se obter a mitigação 

de 6,56 bilhões de toneladas de CO2e por ano entre 2030 e 2050, de forma custo-efetiva, ou 

seja, a um custo abaixo de US$ 100,00 por tonelada de CO2 equivalente por ano (GRISCOM et 

al., 2020). 

Quanto ao objetivo secundário (ii), que é compreender como os projetos de SbN estão 

sendo implantados na empresa a ser estudada, apreendeu-se que a Shell escolhe projetos de 

SbN para investir e comprar créditos de carbono com cuidado para garantir que, tanto projetos, 

quanto créditos sejam confiáveis, ou seja, que os créditos de carbono que gera sejam reais, 

verificáveis, permanentes e adicionais ao que seria produzido se o projeto não fosse criado, 
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além de utilizar certificações, como VCS, Gold Standard e CCB, ou seja, além da integridade 

ambiental dos créditos, requer que os projetos insiram questões relacionadas aos benefícios 

ambientais e sociais, normas de segurança e governança social e faz auditoria periódica dos 

projetos. 

No âmbito do controle de projetos, a recentes publicação IUCN (2020) (Global 

Standard for SbN), com 8 princípios e 28 indicadores, se apresenta como uma possível 

ferramenta de fundamental importância para a Shell, uma vez que foram criados para serem 

utilizados como um processo de autoavaliação de projetos de SbN, relacionados a 

biodiversidade, economia e sociedade e gerenciamento de projetos resilientes. Durante as 

entrevistas e análise documental, não foram registradas menções sobre ele, já que é uma 

publicação muito recente. 

 O objetivo terciário (iii) é entender, na percepção da Shell, quais as maiores 

oportunidades e dificuldades para a implantação de projetos de SbN ao redor do mundo e 

utilização deles, como sumidouros de carbono, o que possibilitou capturar uma série de desafios 

e oportunidades que serão descritas a seguir. 

Os desafios relacionam-se a: falta de consenso na sociedade em utilizar créditos de 

carbono provenientes de projetos de SbN para compensar emissões; falta de regras 

internacionais para negociar créditos de carbono de SbN no âmbito da UNFCCC (Artigo 6 – 

Acordo de Paris); mercados voluntários e mercados bilaterais ou multilaterais fora da UNFCCC 

com regras próprias; poucos mercados domésticos regulados e com limites de uso de offsets; 

incertezas sobre o CORSIA; legitimidade para uso responsável dos créditos de carbono (os 

créditos de carbono de projetos de SbN só são críveis se forem usados além de – não em vez de 

– esforços robustos de descarbonização).  

Quanto à qualidade ambiental dos créditos em si, muito mais precisa ser feito para 

garantir que cada crédito de carbono baseado na natureza signifique a evasão ou remoção de 1 

tonelada de CO2 de forma legitimada por toda a sociedade, isso inclui maior escrutínio sobre as 

linhas de base dos projetos, regras para evitar dupla reivindicação de créditos, emissão dupla 

de créditos e dupla contagem, maior foco em garantir que haja adicionalidade e permanência 

no desmatamento evitado e reflorestamento, evitar o deslocamento de emissões e maior clareza 

e alinhamento sobre o que constitui um crédito de carbono de alta qualidade. Além disso 

existem incertezas quanto ao direito de propriedade dos créditos, necessidade de regularização 

fundiária e falta de clareza na governança sobre a legislação de SbN em alguns países. 

Com relação às oportunidades, os projetos de SbN têm o potencial significativo de 

redução de emissões de CO2 da atmosfera, portanto podem ajudar a empresa a atingir sua 
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própria ambição de pegada líquida de carbono atendendo à demanda dos clientes ou usuários 

finais de seus produtos, já que as empresas têm se comprometido cada vez mais com metas de 

redução de emissões voluntárias, assim como a Shell. Além disso, há os cobenefícios 

socioambientais das SbN, tais como o aumento da resiliência da agricultura, dos ativos da 

empresa e das cadeias de suprimentos, garantindo o fornecimento de produtos diante dos 

crescentes riscos climáticos (por exemplo, o aumento das defesas contra inundações) e  

melhorando a biodiversidade e os ecossistemas, ao mesmo tempo que ajudam agricultores e 

comunidades rurais a acelerar práticas aprimoradas, gerando renda para as comunidades locais 

e fortalecendo a resiliência.  

Além dos objetivos incialmente propostos, constatou-se que a Shell não é a única 

empresa global de energia a incluir SbN em sua estratégia de clima, e que, no Brasil, a Petrobrás, 

por exemplo, não fez essa opção. 

Assim, dada a escassez de estudos científicos no tema escolhido para este estudo de caso 

único, não foi possível fazer muitas comparações específicas entre a literatura científica e a 

inserção de SbN na estratégia de clima da Shell, entretanto a literatura científica existente serviu 

como base, principalmente com relação ao conceito de SbN, seus objetivos, a padronização 

existente e o potencial de mitigação das mudanças do clima. 

O RCG2I, Centro de Pesquisas e Inovação em GEE, a parceria entre Shell, FAPESP e 

USP no Brasil e demais pesquisas que vêm sendo realizadas pela empresa em outras partes do 

mundo, parecem ser promissoras para o aumento de estudos científicos sobre as SbN. Os 

resultados das pesquisas provenientes desses centros podem fornecer insumos importantes para 

o enfrentamento dos desafios das SbN e para as políticas e regulamentações e, portanto, para o 

direcionamento de investimentos em SbN pela Shell e por outras empresas nos próximos anos. 

Quanto ao retorno do investimento (ROI), a Shell já usa um valor médio de US$ 40,00/ 

ton CO2e para precificação interna, mas seria interessante aprofundar o entendimento do modelo 

financeiro utilizado para os projetos de SbN visando assegurar que os serviços ecossistêmicos 

e sociais também estejam sendo valorados e incluídos nos cálculos. Quanto mais refinado for o 

modelo econômico, mais chances de viabilidade desses projetos dentro da empresa. A 

quantificação de riscos e oportunidades no modelo econômico, incluindo os socioambientais, 

como já é realizado pela empresa em todos os demais projetos, também deve ser um diferencial 

para a escolha dos melhores projetos pela companhia.  

Dado que este trabalho se aprofundou em um estudo de caso único, referente a um item 

da estratégia de clima dentro de uma área de negócios recém-implementada pela empresa 

(2018) e nova entre as empresas de energia, não é possível fazer generalizações. 
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Com base neste estudo de caso, algumas reflexões podem ser feitas: 

 

(i) Referencial teórico: há escassez de trabalhos científicos no tema proposto. A 

ciência tem uma importância crucial para a produção de conhecimento e 

compreensão do mundo que nos cerca. Sendo assim, parece oportuno que mais 

trabalhos que envolvam as SbN na estratégia de clima de empresas sejam 

realizados;  

(ii) SbN na estratégia de clima da Shell: apesar de a estratégia ter embasamento 

científico, há ainda muitos desafios, incertezas e riscos a serem enfrentados para 

que mais investimentos sejam canalizados para projetos de SbN no âmbito dessa 

empresa; 

(iii) Estrutura organizacional e budget de SbN: parece bem tímida, com 

aproximadamente 25 pessoas e apoio das áreas funcionais alocadas nos países, 

e budget de US$ 100 milhões anuais, quando comparada com os mais de 90.000 

funcionários, atuação em aproximadamente 70 países e investimentos de 28,8 

bilhões de dólares no ano de 2019. Entretanto esse valor pode ser considerado 

até alto se levarmos em consideração todos os riscos e desafios discutidos neste 

trabalho. Esse investimento parece ser uma verba inicial para a empresa começar 

a formar uma expertise e, assim, testar a viabilidade técnica, operacional e 

econômica da estratégia e dessa nova área de negócios.  

(iv) Processo de desenvolvimento e controle de projetos de SbN: a empresa 

atualmente utiliza padrões internacionais, como VCS, Gold Standard e CCB, 

com auditorias periódicas para desenvolvimento e controle de seus projetos. As 

recentes publicação IUCN (2020) (Global Standard for SbN), com 8 princípios 

e 28 indicadores, o que parece ser uma ferramenta importante para a Shell, uma 

vez que foram criados para serem utilizados como um processo de autoavaliação 

de projetos de SbN, relacionados a biodiversidade, economia e sociedade e 

gerenciamento de projetos resilientes.  

(v) Riscos, desafios e oportunidades para implantação de projetos de SbN: Há 

oportunidades ambientais, econômicas, sociais e reputacionais na implantação 

de projetos de SbN, mas ainda existem muitos desafios e riscos a serem 

superados para que mais projetos sejam realizados e mais investimentos sejam 

canalizados pela empresa para as SbN ao redor do mundo.  
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  Através desse processo de pesquisa, com todas as suas limitações e descobertas, 

foi possível capturar algumas questões relevantes para serem estudadas posteriormente, são 

elas: 

 

• Estudo aprofundado de um ou mais projetos de SbN da Shell vis a vis, narrativa da 

empresa e de seus colaboradores; 

• Análise de Retorno sobre Investimento (ROI) de um projeto SbN implantado pela Shell 

ou por outra empresa;  

• Reflexões sobre SbN e o Artigo 6 do Acordo de Paris; 

• Mercado de Carbono no Brasil e a inclusão de offsets de carbono provenientes de 

projetos SbN;  

• Estudo sobre a comercialização internacional de créditos de carbono provenientes de 

projetos SbN;  

• Comparação entre abordagens de SbN na estratégia de diferentes empresas – estudo de 

casos múltiplos; 

• Estudo comparativo do arcabouço regulatório para recebimento de investimentos em 

projetos SbN em diferentes países; 

• Potencial do Brasil para receber projetos privados de SbN e alavancar o setor florestal 

gerando emprego e renda – o que ainda precisa acontecer? 

• Estudo aprofundado sobre oportunidades e barreiras para implantação de projetos de 

SbN. 
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ANEXO A 

APÊNDICE A – Entrevista em profundidade semiestruturada: questões norteadoras 

 
No da entrevista:  Local:  Data:  

Hora de início  
Hora de 

término: 
 Tempo:  

 
 

1. Você sabe como foi o processo para decisão de inclusão de SbN dentro da estratégia 

de clima e ambições de redução de emissões da Shell? Sabe quais foram os critérios 

utilizados? 

2. Como você enxerga a estratégia da Shell de investir em projetos SbN como 

sumidouros de CO2? Você acredita que é uma boa forma de enfrentamento da crise climática e abatimento 

de emissões?  

3. Essa estratégia tem tido suporte pela sociedade? Governos, Sociedade Civil, ONGs, Academia, 

Empresas, etc.? Essa estratégia não pode ser vista como greenwashing? 

4. Você sabe se houve embasamento científico suficiente para essa tomada de decisão? 

Se sim, você sabe quais foram essas bases? Na sua opinião, essas bases são suficientes ou é necessário avançar 

na ciência relacionada a SBN? 

5. Quais são os critérios de seleção de projetos SbN na Shell? (Vocês avaliam, além de geração 

de créditos de carbono, o tamanho do projeto, localização, questões socioambientais, conflitos, engajamento 

com stakeholders, demais serviços ecossistêmicos gerados e o impacto positivo na biodiversidade, por 

exemplo?) 

6. Quais são os desafios, riscos e oportunidades na implementação de projetos SbN? 

7. Qual procedimento que a Shell utiliza para garantir que o projeto SbN escolhido está 

realmente entregando o que prometeu ao longo do tempo?  

8. Você acredita que a questão política e regulatória para implementação de projetos 

SBN já está equacionada? Se não, o que ainda precisa acontecer? 

9. O que mais precisa acontecer para que os projetos de SbN se multipliquem e 

cumpram o papel esperado dentro das ambições de clima da Shell? 

10. Qual é a estrutura organizacional de SbN na Shell e qual o budget? (se público) 

11. Qual é a faixa de preço dos créditos de carbono gerados em projeto SbN da Shell? 

(se público) 

Nome:  Empresa:  

e-mail  Cargo:  
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12. Atualmente há demanda suficiente para os créditos de carbono gerados em projetos 

SbN da Shell? Os projetos são subsidiados ou já são autossuficientes? 
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APÊNDICE B – Entrevista adicional semiestruturada: questões norteadoras para uma 

entrevista para coletar informações específicas sobre P&D e Inovação 

 
No da entrevista:  Local:  Data:  

Hora de início  
Hora de 

término: 
 Tempo:  

 
 

1. Como você enxerga a estratégia da Shell de investir em projetos SbN como 

sumidouros de CO2? Você acredita que é uma boa forma de enfrentamento da crise climática e abatimento 

de emissões?  

2. Essa estratégia tem tido suporte pela sociedade? Governos, Sociedade Civil, ONGs, Academia, 

Empresas, etc.? Essa estratégia não pode ser vista como greenwashing? 

3. Você sabe me dizer se a Shell está fazendo pesquisas na área de SbN? Se sim, 

poderia me descrever o que tem sido feito? 

4. Se não tem, vocês têm planos de ter projetos de pesquisa em SbN? Se sim, quais os 

temas vocês pretendem estudar? 

5. Você sabe se a ANP aprova pesquisas em SbN dentro da cláusula de PD&I? 

6. Há algo mais que você queira falar sobre SbN na Shell? 

 

 

 

 

 

Nome:  Empresa:  

e-mail  Cargo:  


