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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Desde 2013, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas, 
empreende, no âmbito da Plataforma Empresas pelo Clima (EPC), uma simulação de Sistema 
de Comércio de Emissões (SCE EPC).  

No segundo ciclo operacional do SCE EPC, em 2015, 23 empresas dos diferentes setores da 
economia brasileira participaram desta experiência prática, que visa prepara-las para atuarem 
em um cenário em que a precificação de carbono (mandatória e voluntária) insere-se como 
elemento chave para gestão de risco e implementação das estratégias e políticas públicas e 
organizacionais de mudança do clima. 

Em um sistema de comércio de emissões um limite de emissões é estabelecido (cap) e 
revertido em permissões que podem ser distribuídas e /ou vendidas para as empresas 
reguladas, as quais podem negociar entre si. 

No ciclo 2015, o SCE EPC limitou as emissões do Escopo 1, do grupo de empresas participantes, 

em 30.782.427 tCO2e (cap global), o que representa uma redução de 12% (em relação aos 

níveis de 2013). Entretanto, tais empresas apresentaram emissões diretas 9% acima do limite 

estabelecido (33.600.767 tCO2e). Entre 2013 e 2015, as empresas reduziram 3% de suas 

emissões diretas. A redução foi realizada, mais especificamente, entre 2014 e 2015, pois entre 

2013 e 2014 as empresas aumentaram em 1% suas emissões. Entre os setores participantes,  

destacam-se o de serviços, que apresentou um aumento de 43% das emissões entre 2014 e 

2015; o setor indústria de transformação, representando 85% das emissões cobertas pela 

Iniciativa, o qual teve um decréscimo de 4% das emissões; construção civil, por apresentar a 

maior redução das emissões, 23%; e energia, que manteve o mesmo nível de emissão.  

 Os dados de emissões do SCE EPC são reais, abrangendo emissões de Escopo 1 das empresas 

participantes, registradas por meio do Programa Brasileiro GHG Protocol, que publica 

anualmente em agosto os inventários corporativos de emissão do ano anterior. 

Deste modo, as empresas participantes da Iniciativa têm como meta conciliar pelo menor 

custo suas emissões do ano vigente, no caso 2015, com títulos disponíveis no SCE EPC 

(permissões de emissão e offsets). Dez empresas participantes conseguiram alcançar esta 

meta, sendo que sete apresentaram títulos no montante acima do necessário. Quatro 

empresas se aproximaram da conciliação, com aproximadamente 80% dos títulos necessários. 

Por outro lado, dez empresas não conseguiram conciliar suas emissões.  

Em média, as empresas tiveram um custo médio líquido de aquisição de títulos (indicador 

financeiro) de Ec$ 30 por tCO2e. Entre o grupo de empresas que conciliaram suas emissões o 

menor indicador financeiro foi de Ec$ 21,11, e o maior de Ec$ 40. 

Diferentes estratégias foram adotadas pelas empresas com melhor performance, entre elas: 
participação ativa nos leilões de permissão, diversificação da carteira com offsets, aquisição de 
títulos no mercado futuro e especulação financeira.  

Por fim, vale mencionar que com base nos aprendizados e desafios do SCE EPC, ao longo dos 
quatro anos de estruturação e operação, será lançado ao final do ciclo 2016 um documento 
com Propostas para Sistema de Comércio de Emissões no Brasil. Além disso, estes 
aprendizados e desafios do SCE EPC serão compartilhados com Ministério da Fazenda e outros 
atores relevantes no tema, por meio da participação no Comitê Consultivo do projeto 
Partnership Market Readiness (PMR). 
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GLOSSÁRIO DO SCE EPC 
 

 
Banco de investimentos: agentes habilitados a atuar no SCE EPC como traders. Negociam 

diretamente com os participantes, podendo comprar ou vender quaisquer títulos disponíveis 

no mercado secundário – não está habilitado a participar de leilões.  

 
Cap: limite máximo de emissões para o conjunto de participantes, determinando um volume 

correspondente de permissões a serem emitidas pelo Comitê Gestor, que são distribuídas ou 

vendidas para os participantes. Calculado a partir da soma das emissões do Escopo 1 de todos 

participantes e, por isso, é chamado de cap global. 

 

Comitê Gestor: composto pela equipe do GVces, é responsável pela operação do SCE EPC. 

Atua também no sentido de evitar e corrigir distorções no mercado, utilizando como 

instrumento a oferta de títulos via leilões, a compra e venda de títulos no mercado secundário 

e a revisão de parâmetros de preço e limite de uso de créditos de offset. 

 

Conciliação: diz respeito à entrega ao Comitê Gestor do SCE EPC, no último dia de operações 

do ciclo vigente, de uma quantidade de títulos negociados no SCE EPC equivalente às emissões 

reais para o período correspondente ao ciclo vigente.  

 

Escopo 1: a metodologia GHG Protocol divide as emissões em 3 grandes grupos: Escopo 1, 

Escopo 2 e Escopo 3. As emissões do Escopo 1 são consideradas emissões diretas, pois advém 

de fontes de propriedade da organização ou que por ela são controladas. 

 

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

do SCE EPC. 

 

Títulos: (i) permissão de emissão: direito de emitir 1 tCO2e; (ii) offset tipo 1: crédito de 

compensação por 1 tCO2e emitida - validado e verificado; (iii) offset tipo 2: crédito de 

compensação por 1 tCO2e emitida - validado, mas com verificação pendente. É permitido o 

uso de até 10% de offsets na conciliação das emissões. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A simulação de Sistema de Comércio de Emissões da EPC – SCE EPC tem como principal 

objetivo oferecer ao setor empresarial brasileiro a oportunidade de experimentar um 

instrumento de mercado para precificação de carbono e, ao mesmo tempo, capacitá-lo a 

contribuir ao debate sobre este tema no Brasil e internacionalmente. 

 

Em 2015, contando com a participação de 23 empresas de diferentes setores da economia 

brasileira, que buscaram conciliar pelo menor custo suas emissões de 2015 com títulos 

disponíveis no SCE EPC (permissões de emissão e offsets), foi realizado o segundo ciclo 

operacional do SCE EPC. Este relatório apresenta resultados, análises, desafios e aprendizados 

do SCE EPC 2015, operado entre março e novembro. Considerando que o Programa Brasileiro 

GHG Protocol publica anualmente, em agosto, os inventários corporativos de emissão do ano 

anterior, neste momento (agosto de 2016) é possível chegar aos resultados e análises finais do 

SCE EPC 2015. 

 

As Regras e Parâmetros do SCE EPC são revisados anualmente, e foram construídos em 

conjunto com as empresas participantes da Iniciativa, em 2013, tendo como base estudos e 

debates sobre os principais sistemas de comércio de emissões, como EU ETS1, Programa 

California Cap and Trade2, e outros. Uma das regras trata da confidencialidade das empresas 

participantes: suas performances e estratégias são divulgadas apenas por meio de 

pseudônimos.   

 

Todas as transações ocorrem na plataforma de negociação do Instituto BVRio| Bolsa de 

Valores Ambientais e são efetuadas com recurso financeiro fictício, EPCents (Ec$), com 

paridade ao real (Ec$1,00 = R$ 1,003).  

 

Tabela 1- Principais Informações do SCE EPC 2014 e 2015 

Informações Gerais 2014 2015 
Comparação 
2015-2014 

Número de empresas 
participantes 

22 23             >5% 

Cap Global 23.486.332 tCO2e 30.782.427 tCO2e >31% 

Volume de títulos 
transacionados 

12.437.332 tCO2e 16.833.726 tCO2e >35% 

Volume financeiro 
movimentado - mercado 

secundário 

Ec$ 25.541.400 Ec$ 49.605.017,50 >94% 

Preço máximo da 
permissão - mercado 

Ec$ 35 Ec$ 41,50 >18% 

                                                
1 The European Union Emissions Trading System (EU ETS) é o primeiro e o maior sistema de comércio de emissões do mundo, 
cobrindo 2.007,8 MtCO2e. Mais de 11.000 centrais elétricas e instalações de produção de papel e celulose, cimento, óleo e gás, 
entre outros, são reguladas pelo EU ETS (ICAP, 2016). 
2 Programa California Cap and Trade regula 350 entidades dos setores de transporte, indústria e geração de energia, sendo 
responsável pela cobertura de aproximadamente 85% das emissões do estado (394,5 MtCO2e). 
3 No inicio do ciclo operacional é feito uma alocação financeira, no valor de 150% da quantidade de permissões que teriam que ser 
adquiridas pela empresa, considerando as emissões do ano base. 
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secundário 

 

1.0 INTRODUÇÃO 
 

A precificação de carbono é uma realidade: atualmente, cerca de 40 nações e mais 20 cidades, 

estados e regiões colocam um preço sobre as emissões de gases de efeito estufa (GEE), e esse 

movimento vem ganhando cada vez mais força entre governos, empresas e sociedade civil. 

Nesse contexto, importa destacar que a Conferência de Paris (COP 21), um importante marco 

internacional para o avanço da agenda, reconhece explicitamente a importância de fornecer 

incentivos para atividades de redução de emissão, por meio de, por exemplo, políticas 

nacionais e instrumentos de precificação do carbono4. Além disso, mais de 90 INDCs5 incluem 

iniciativas de precificação de carbono (Banco Mundial e Ecofys, 2016). 

 

Em linhas gerais, a precificação do carbono pode ocorrer de duas formas: (i) tributação: um 

preço fixo é cobrado por tCO2e emitida pelos setores intensivos em carbono; (ii) sistema de 

comércio de emissões (SCE): um limite de emissões é estabelecido (cap) e revertido em 

permissões que podem ser distribuídas e /ou vendidas para as empresas reguladas, as quais 

podem negociar entre si.  

 

Seguindo o princípio do poluidor-pagador, ambos os mecanismos permitem a internalização 

de externalidades ambientais, representadas pelas emissões de carbono, ou seja, que os 

agentes passem a incorporar esses custos externos às suas decisões de negócios (CDP e CEBDS, 

2015). A adoção de um sistema de comércio de emissões, de tributação, ou de mecanismos 

híbridos, depende de uma ampla análise dos dados de emissão e produção das fontes 

emissoras a serem cobertas pelo instrumento de precificação. Na prática, existem vantagens e 

desvantagens para cada um e a composição dos instrumentos permitem minimizar as 

desvantagens de acordo com os arranjos econômicos e político de determinado país ou 

jurisdição. Entre os meios para precificar o carbono, o sistema de comércio de emissões tende 

a ser atrativo para o setor empresarial, pois possibilita o incremento na custo-efetividade6 por 

meio da integração entre sistemas7, além de ser direcionado pela meta ambiental, ao fixar a 

quantidade de TCO2e para as fontes cobertas e flexibilizar o preço. Em linhas gerais, as 

empresas com menor custo marginal de abatimento8 investem em tecnologia para reduzir 

suas emissões e negociam permissões excedentes com fontes que possuem custos de 

abatimento mais altos, assim, transacionam permissões de emissão de acordo com suas 

oportunidades de redução (Figura 1). Por isso, o sistema de comércio de emissões é um 

instrumento de precificação que confere flexibilidade às empresas reguladas, e tende à melhor 

relação custo-efetividade para redução das emissões quanto mais diversos os custos de 

abatimentos dos agentes envolvidos. 

                                                
4
 Conforme parágrafo 137 da Decisão 1/CP.21.  

5 Do termo “Intended Nationally Determined Contribuition”, abrange os esforços nacionais para redução de gases do efeito estufa 

e desenvolvimento da resiliência climática, no âmbito do Acordo de Paris.   
6 Custo-efetividade: propriedade que um instrumento de política pública tem de atingir um determinado objetivo ao menor custo 

possível (Kolstad, 2000).   
7 Ao integrar os sistemas de comércio de emissões pode-se formar mercados maiores, ajudando a expandir as opções de mitigação 

rentáveis e a liquidez do mercado (BMUB, 2016). 
8 Custo de reduzir uma tonelada de carbono adicional.  
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Além disso, o sistema de comércio de emissões é muitas vezes preferível do ponto de vista 

político pela possibilidade de contar com alocação gratuita de permissões entre as empresas 

reguladas, alcançando maior aceitação junto a elas. No entanto, um SCE requer uma maior 

capacidade institucional do poder público para sua operação, uma vez que exige um sistema 

robusto de registro e rastreamento das permissões.  

 

 
Figura 1- Sistema de Comércio de Emissões 

Fonte Elaboração Própria 

 

Atualmente, 12% das emissões globais são cobertas por algum instrumento de precificação de 

carbono. Desta porcentagem, 8% refere-se à cobertura por sistema de comércio de emissões. 

Além disso, importantes avanços já foram sinalizados em 2016. A China, após desenvolver 

pilotos de sistema de comércio de emissões, anunciou que irá iniciar um SCE nacional em 

2017. A Austrália aprovou um instrumento para limitar e precificar o carbono, estabelecendo 

assim novamente um SCE nacional, uma vez que o mecanismo de precificação de carbono do 

país foi extinto em 2014. A União Europeia, pioneira na adoção de precificação de carbono, 

prepara-se para a quarta fase do EU ETS (The European Union Emissions Trading System) e 

avança no debate sobre adoção de um mecanismo de estabilidade do mercado, além do 

aumento do fator anual de redução do cap (Banco Mundial e Ecofys, 2016). Ainda, o governo 

da província de Ontário, no Canadá, aprovou recentemente o estabelecimento de um sistema 

de cap and trade. É esperado que o SCE de Ontário seja integrado ao mercado de carbono da 

América do Norte, operado em conjunto por Califórnia e Quebec por meio da Western Climate 

Initiative (WCI) (IETA, 2016). Clique aqui para acessar o mapa, elaborado pelo Banco Mundial e 

Ecofys, sobre a distribuição dos instrumentos de precificação de carbono ao redor do mundo. 

 

É importante mencionar que entre os SCEs implementados, a maior parte incluiu inicialmente 

apenas grandes geradores de energia e instalações industriais, o que estaria, em parte, 

justificado pelo fato de se tratar dos setores dos quais se espera que haja uma resposta mais 

rápida à precificação das emissões (MOTU, 2012). A figura abaixo (ICAP, 2016) reflete essa 

aplicação recorrente dos SCEs a estes setores, e indica que outros vêm sendo cobertos por 

sistemas específicos, entre os quais destaca-se o setor florestal, incluído apenas no SCE em 

operação na Nova Zelândia. 
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Figura 2- Setores Cobertos pelos SCEs Implementados 

Fonte: ICAP, 2016 

 

O SCE EPC é a única experiência de sistema de comércio de emissões em curso na América 

Latina. Chile e México avançaram em suas políticas de precificação do carbono a partir de 

sistemas fiscais e estudam, neste momento, a possibilidade de um sistema regulatório híbrido 

combinando tributação a SCEs a serem implementados. Na América Latina inicia-se o debate 

sobre um potencial mercado de carbono regional, a ser desenhado no âmbito da Aliança do 

Pacifico, formada pelos seguintes países: México, Chile, Colômbia e Peru (The Pacific Alliance, 

2016). 

 

No Brasil, o Ministério da Fazenda participa do projeto do Banco Mundial, Partnership for 

Market Readiness (PMR), que fornece suporte para preparação e implementação de políticas 

de clima, com foco em instrumentos de precificação. Este projeto tem como objetivo geral 

estudar opções para precificação do carbono a fim de selecionar o(s) instrumento(s) de 

mitigação adequado(s) para o país. O SCE EPC integrará o Comitê Consultivo do PMR, com 

objetivo de garantir que os aprendizados e as contribuições das empresas participantes da 

Iniciativa sejam considerados no Projeto, assim como que as informações e decisões debatidas 

no âmbito do PMR sejam conhecidas pelas empresas e consideradas no SCE EPC.  

 

Por fim, ressalta-se que o SCE EPC visa preparar as empresas para atuarem em um cenário em 

que a precificação de carbono insere-se como elemento chave para o fortalecimento da gestão 

de risco e implementação das estratégias e políticas públicas e organizacionais de mudança do 

clima. Nesse contexto, importa destacar que, por meio de um processo participativo entre o 

GVces e as empresas do SCE EPC, será lançado no final do ano uma publicação contendo 

propostas para um Sistema de Comércio de Emissões no Brasil. Tal publicação visará, a partir 
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dos aprendizados obtidos nos três anos de operação do SCE EPC, fornecer insumos para a 

potencial estruturação de um futuro SCE mandatório como um componente da política de 

mudança do clima do País.  

 

2.0 SOBRE SCE EPC 2015 
 

Em seu segundo ciclo operacional, em 2015, o SCE EPC contou com a participação de 23 

empresas dos mais diferentes setores da economia brasileira, sendo que os principais foram: 

construção civil, elétrico, extrativista, papel e celulose, serviços e indústria de transformação.  

 

 

  
Figura 3 - Empresas Participantes do SCE EPC 2015 

 

As empresas participantes têm como metas: 

 Cobrir cada tCO2e emitida no ciclo com títulos disponíveis no mercado do SCE EPC; 

 Obter o menor custo por tCO2e em título entregue ao Comitê Gestor no final do ciclo. 

 

O SCE EPC 2015 foi responsável pela cobertura de 34.476.3189 tCO2e, o que representa 

aproximadamente 3% das emissões nacionais10, em 2014, sem considerar as emissões 

oriundas da mudança do uso do solo. Apenas cinco empresas são responsáveis por cerca de 

86% da cobertura de emissões do SCE EPC 2015.  

 

O cap global foi calculado em 30.782.427 tCO2e, uma vez que foi incidida uma meta de 

redução de 12% sobre as emissões do Escopo 1 de 2013, ano base do SCE EPC. 

                                                
9 Considerando o Escopo 1 das empresas participantes, em  2013, ano base do SCE EPC.  
10 De acordo com SEEG (Sistema de Estimativa de Emissão de Gases do Efeito Estufa), a emissão nacional, em 2014, foi de 
1.071.834.529 tCO2e, sem considerar as emissões oriundas da mudança do uso do solo.   
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Aproximadamente 50% das permissões que compõem o cap global foi alocado de forma 

gratuita, tendo como base o resultado do indicador de intensidade carbônica de cada setor.11 

 

 
Figura 4- Representação Gráfica do SCE EPC 

 

Em 2015, o Comitê Gestor adotou pela primeira vez um mecanismo de regulação dos leilões, 

denominado Reserva de Estabilidade de Mercado (REM). Este mecanismo funciona por meio 

da retenção de parcela das permissões de emissão que compõem o cap global e de sua gradual 

liberação à medida em que determinados parâmetros (de títulos em circulação e de preço) são 

atingidos. A REM tem como objetivo suavizar as variações de preço, evitando valorizações e 

desvalorizações abruptas.  

 

No total, oito leilões foram realizados no segundo ciclo operacional. Praticamente todos os 

leilões tiveram demanda maior do que oferta12. Em média, a demanda foi 81% maior do que a 

oferta. Além disso, o preço da permissão valorizou-se progressivamente. O último leilão 

registrou o preço de fechamento em Ec$ 46, sendo que o preço de abertura do 1º leilão foi de 

Ec$ 22.  Os preços de fechamento dos leilões foram em média 17% maiores que os preços de 

abertura (Gráfico 1). 

 

                                                
11 A empresa com melhor indicador recebe 60% do volume de permissões necessário para conciliar suas emissões do ano base, a 
empresa com pior indicador recebe 40%. Para os setores para os quais não foi possível realizar o estudo de benchmarking, devido 
ausência de dados das empresas de mesma atividade produtiva, a porcentagem repassada é de 50%. Outra parte das permissões 
foram vendidas através de leilões realizados ao longo do ciclo. 
12 O volume das ofertas de compra de permissão foi maior que o volume ofertado pelo Comitê Gestor no leilão. 
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Gráfico 1- Demanda e oferta de permissões (tCO2e); preço de abertura e fechamento (Ec$) 

nos leilões do SCE EPC 2015. 

 

De maneira geral, as empresas que adquiriram, pela alocação gratuita e leilões, permissões 

excedentes ao seu planejamento de emissão podem negociar no mercado secundário suas 

permissões excedentes com empresas com disposição a comprar. O mercado secundário 

(spot) funciona 24 horas por dia. Além das empresas, operam neste mercado dois bancos 

(fictícios) de investimentos13, que têm como objetivo fomentar a liquidez do mercado. No 

mercado secundário também é possível adquirir offsets que podem ser providos pelo Comitê 

Gestor, por meio de um operador (fictício) de offsets14, ou pelas empresas que podem inserir 

offsets em suas carteiras, desde que estes atendam os requisitos das Regras e Parâmetros do 

SCE EPC 2015. É permitido o uso de até 10% de offsets na conciliação das emissões.  

 

Em 2015, foram negociadas no mercado secundário um total de 649.000 tCO2 em permissões, 

1.529.423 tCO2 em offsets tipo 1 e 433.689 tCO2e em offsets tipo 2. O mercado secundário 

mostrou-se aquecido, em especial no último mês de operação do ciclo, em novembro. 

Entretanto, em alguns meses (maio, junho e setembro) o mercado apresentou uma baixa 

oferta de venda de permissão, portanto, não foi transacionado volume significativo de 

permissões, apenas de offsets (Gráfico 2).  

 

                                                
13 Agentes habilitados a atuar no SCE EPC como trader. Negociam diretamente com os participantes, podendo comprar ou vender 
quaisquer títulos disponíveis no mercado secundário – não estão habilitados a participar de leilões. 
14 Dois tipos de offsets são negociados no SCE EPC: (i) offset tipo 1: validado e verificado; offset tipo 2: validado, mas com 
verificação pendente.  O offset tipo 2 pode apresentar um risco de performance de até 20%, o que significa que até 20% dos 
offsets tipo 2 podem ser cancelados.  As toneladas de CO2e canceladas são definidas aleatoriamente, por sorteio, dentre as 
empresas que possuem os créditos do offset em questão. 
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Gráfico 2- Volume de títulos (permissões e offsets) negociados no mercado secundário do 

SCE EPC 2015 

 

Este cenário de escassez de permissão resultou em um aumento da demanda por offsets, em 

especial pelo offset tipo 1, que não apresenta risco de performance. Em novembro, foi 

negociado um expressivo volume deste título – 1.529.423 tCO2e. Assim, o offset tipo 1 teve 

uma valorização ao longo do ciclo de aproximadamente 60%, enquanto a valorização da 

permissão foi de 40%, considerando o preço médio dos títulos. Já o offset tipo 2 apresentou 

uma maior valorização (13%), após a simulação de verificação em novembro, uma vez que, 

depois disso o título não apresentava mais risco de performance (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 – Preço médio (Ec$) praticado no mercado secundário do SCE EPC 2015 

 

Em 2015, foi implementado no SCE EPC o mercado futuro15 de permissão, com intuito de 

oferecer às empresas participantes novas possibilidades de estratégias de operação em busca 

                                                
15 Neste mercado são negociados contratos futuros, que são acordos de compra e venda de um ativo em determinada data do 

futuro a preço previamente definido. 
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do menor custo para conciliação das emissões e atrair para Iniciativa representantes das áreas 

financeiras. Neste mercado foram transacionados 7.136 contratos de permissão por Ec$ 34. No 

momento de liquidação destes contratos, no final do ciclo, a permissão era negociada no 

mercado secundário por Ec$ 41,50.  

3.0 RESULTADOS E ANÁLISES 
 

Análise Operacional  

 

Cumprindo o propósito de um sistema de comércio de emissões, o SCE EPC 2015 teve como 

objetivo limitar as emissões (de Escopo 1) do grupo de empresas participantes em 30.782.427 

tCO2e (cap global), o que representa uma redução de 12% (em relação aos níveis de 2013). 

Entretanto, tais empresas apresentaram emissões diretas 9% acima do limite estabelecido 

(33.600.767 tCO2e). Entre 2013 e 2015, as empresas reduziram 3% de suas emissões diretas. A 

redução foi realizada, mais especificamente, entre 2014 e 2015, pois entre 2013 e 2014 as 

empresas aumentaram em 1% suas emissões. 

 

 
Gráfico 4 – Volume de emissões, em tCO2e, do Escopo 1, do grupo de empresas participantes 

do SCE EPC 2015, no anos de 2013, 2014 e 2015, e o cap global.  

 

Das 24 empresas participantes16 do SCE EPC 2015, dez (42%) conseguiram conciliar suas 

emissões diretas: Ágata, Jenipapo, Mico Leão Dourado, IP&S, Onça Pintada, HOM, FCE, 

Paineira, Mailu e Tatu Bola. Essas empresas obtiveram indicador operacional17 acima ou igual a 

                                                
16 Uma empresa participa com dois players, devido à diferença entre as atividades de seus negócios. Desse modo, os indicadores e 

análises consideram a participação de 24 players no SCE EPC 2015. 
17 Um indicador operacional acima de 1 reflete que o participante possui mais títulos do que o necessário para conciliar suas 

emissões. Nos casos abaixo de 1, o índice aponta a não conciliação total das emissões. Quão mais baixo ele for, maior é a 

proporção de emissões descobertas, indicando que a empresa deixou de adquirir o volume de título necessário.   
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um. O indicador operacional reflete a meta de cobrir cada tCO2e emitida no ano (vigente) com 

títulos em carteira, disponíveis no SCE EPC.  

 

Quatro (16%) se aproximaram dessa conciliação: Sapphire, Mimus Sartuninus, Ubuntu, e 

Floresta, com indicador operacional entre 0,75 e 0,95. Por outro lado, dez (42%) empresas 

deixaram de conciliar suas emissões, com indicador operacional abaixo de 0,50 (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 5- Porcentagem da posição das empresas em relação à conciliação das emissões do 

Escopo 1, de 2015,  com títulos do SCE EPC. 

 

Do grupo de dez empresas que conciliaram suas emissões, sete obtiveram permissões 

excedentes, mesmo considerando a estratégia de banking - transferência de parte do 

excedente de permissões (até 5% de suas emissões de Escopo 1 do ciclo vigente) para o 

próximo ciclo. Essas empresas incorreram em um custo desnecessário, ao adquirir mais títulos 

que suas emissões, e perderam a oportunidade de ganho financeiro, pois poderiam vender as 

permissões excedentes e melhorar o desempenho. Vale mencionar que Onça Pintada, que 

reduziu sua emissão em 70%, poderia conciliar suas emissões apenas com a alocação gratuita e 

ainda terminar o ciclo com um excedente de 59.829 tCO2e em permissões, sem incorrer, 

portanto, em custo algum no período. Vendendo este excedente a empresa obteria lucro no 

mercado do SCE EPC 2015.  

 

Ainda em relação ao grupo mencionado acima, duas empresas, FCE e Mailu, obtiveram offsets 

acima do montante permitido18. O limite de offsets que os participantes podem utilizar para 

conciliar suas emissões é de 10% do total de suas emissões de Escopo 1 no ciclo vigente. 

 

Apenas Ágata, Tatu Bola e IP&S adquiriram o volume de títulos no valor próximo ao seu 

volume de emissão, refletindo uma estratégia de participação na simulação mais próxima à 

gestão de emissão da empresa. 

 

Em relação ao grupo que se aproximou da conciliação, possuindo em média 80% do volume de 

títulos necessários, Floresta adquiriu offset no volume 660% maior do limite permitido. Os 

títulos excedentes de offsets não são considerados na carteira de títulos, por isso, Floresta 

                                                
18 O volume de offsets adquirido acima do limite permitido não é considerado na carteira de títulos. As empresas Mico Leão 
Dourado, FCE e Mailu conseguiram conciliar suas emissões, sem considerar o volume excedente de offsets. 
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deixou de conciliar parte de suas emissões.  Do grupo de quatorze empresas que serão 

penalizadas por não terem conciliado as emissões do ciclo 2015, seis também receberam 

penalidades referentes ao ciclo passado.  

 

A indústria de transformação19 é um dos setores mais representativos do SCE EPC 2015, com 

seis empresas participantes, sendo responsável por cerca de 80% das emissões cobertas em 

2015. Apenas três empresas deste setor conciliaram suas emissões. Entre 2014 e 2015, este 

setor apresentou um decréscimo de aproximadamente 4% das emissões, considerando as 

emissões do Escopo 1. 

 

O setor extrativista, que é responsável por 6% das emissões cobertas em 2015, conta com a 

participação de duas empresas, sendo que uma empresa conseguiu conciliar suas emissões. O 

setor elétrico também representa 6% das emissões, conta com três empresas dos subsetores 

de geração, transmissão e distribuição, e duas empresas conseguiram conciliar suas emissões. 

A emissão deste setor permaneceu praticamente estável entre 2014 e 2015. Já o setor de 

construção civil, composto por três empresas, sendo responsável por 2% das emissões 

cobertas em 2015, apresentou uma redução de 23% entre 2014 e 2015. 

 

O setor de serviços é destaque, composto por seis empresas, cobre 0,29% das emissões do 

grupo em 2015, sendo o setor com maior aumento de emissões, 43%, entre 2014 e 2015. Duas 

empresas de serviços conciliaram suas emissões. Os demais setores não são mencionados, pois 

não possuem um número representativo de empresas participantes.  

 

Análise Financeira 

 

O mercado do SCE EPC 2015 apresentou uma valorização progressiva dos títulos, com pico de 

valorização no final do ciclo, entre outubro e novembro, tanto no mercado primário (leilões) 

quanto no secundário (spot). Mesmo com sinais de valorização contínua dos preços dos títulos, 

onze empresas deixaram para adquiri-los no último mês de operação - a demanda 

apresentada no mercado secundário em novembro foi, inclusive, a maior do ciclo. Tais 

empresas tiveram, portanto, um alto custo na aquisição destes últimos títulos, prejudicando 

suas performances financeiras. 

 

O indicador financeiro20 reflete o preço do título no momento em que a empresa operou no 

mercado, uma vez que considera apenas o custo médio líquido de aquisição de títulos no 

mercado do SCE EPC. Pau Ferro foi a empresa que obteve menor indicador financeiro - Ec$ 

20,20, entretanto, esta empresa não conciliou suas emissões. O maior indicador financeiro foi 

registrado pela empresa HOM, que pagou em média Ec$ 40 por tCO2e, mas conseguiu 

conciliar suas emissões. 

                                                
19 No SCE EPC 2015, o setor indústria de transformação é composto pelos seguintes subsetores: petroquímica, siderurgia, 
cimentos, cosméticos, bateria e eletrodomésticos. 
20 Representa a razão entre o gasto líquido com a compra de títulos no mercado e o volume líquido de títulos obtidos no mercado, 

ambos contabilizados ao final do ciclo. 
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No âmbito das empresas que conciliaram suas emissões, Onça Pintada e FCE foram as 

empresas que adquiriram títulos no mercado pelo menor custo médio, com os respectivos 

indicadores financeiros, Ec$ 21,11 e Ec$ 24,15. Estes indicadores poderiam ter sido ainda 

melhores, isso porque Onça Pintada e FCE, e mais cinco empresas que conciliaram as emissões 

terminaram o ciclo operacional com offsets e permissões excedentes. Estas empresas 

poderiam ter melhor desempenho financeiro, uma vez que perderam a oportunidade de 

vender títulos excedentes.   

 

As empresas com melhor performance operacional, Tatu Bola,  IP&S e Ágata, que adquiriram o 

volume de títulos no valor próximo ao seu volume de emissão, apresentaram indicadores 

financeiros de Ec$ 28,91, Ec$ 30,68 e Ec$ 33,89, respectivamente.    

 

Em geral, a média do indicador financeiro foi de aproximadamente Ec$ 30, isso sem considerar 

que quatro empresas não operaram em nenhum mercado do SCE EPC (Tamanduá, Vitória 

Régia, Pink e Pau Brasil) e, portanto, não possuem indicadores financeiros. 

 

Outro indicador acompanhado no SCE EPC trata-se do custo de conciliação, que representa a 

razão entre o gasto líquido total no ciclo e o volume de títulos em carteira, ambos 

contabilizados ao final do ciclo. Em outras palavras, o custo de conciliação representa o custo 

monetário por título em carteira, diferente do indicador financeiro que considera apenas o 

custo médio por títulos adquiridos no mercado. Por títulos em carteira consideram-se as 

permissões obtidas via alocação inicial gratuita e os títulos adquiridos no mercado.  

 

Assim, as empresas que foram benchmark setorial do indicador de intensidade carbônica (do 

estudo da alocação inicial gratuita) tendem a ter um menor custo de conciliação, pois 

receberam a proporção máxima (60%) das permissões na forma de alocação gratuita. Isto 

tende a diluir custos, uma vez que as empresas benchmark contam com maior volume de 

títulos em carteira que apresentam custo zero. Se foram vendidos durante o ciclo, não 

diluíram os custos, mas aumentaram a receita.  

 

Entre as empresas que conciliaram suas emissões, em termo de custo de conciliação, os 

destaques foram Tatu Bola, Mico Leão Dourado, IP&S e com os respectivos custos de 

conciliação: Ec$ 13,67, Ec$ 15,47 e Ec$ 16,03 . 

 

Vale mencionar que algumas empresas, como por exemplo, Surubim, Pau Ferro, Ubuntu, 

Mimus Saturninus, apresentaram baixos custos de conciliação, mas não conciliaram suas 

emissões totais do ciclo 2015. Além disso, as empresas Onça Pintada e FCE não obtiveram 

baixo custo médio de conciliação, como conseguiram com indicador financeiro, devido às 

penalidades do ciclo anterior. 

 

 No ciclo 2015 foram aplicadas as penalidades referentes ao ciclo 2014. Isso significa que, para 

as empresas penalizadas, o custo de conciliação passou considerar também o custo da 

penalidade do ciclo anterior, além do custo de adquirir títulos no mercado. Assim, as empresas 

que não conciliaram suas emissões no SCE EPC 2014 receberam uma multa financeira e uma 
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penalidade operacional, que incidiram, respectivamente, sobre o caixa financeiro e a carteira 

de títulos do ciclo 2015.  

 

Deste modo, as empresas penalizadas apresentaram o maior custo médio de conciliação, em 

grande parte, devido às penalidades referentes ao ciclo anterior: Jacarandá, com indicador de 

Ec$ 69,04, Jacutinga, com Ec$ 58,45, e a Hiteco, com Ec$ 48,83.  Jacarandá, por exemplo, teria 

um dos melhores indicadores de custo de conciliação (Ec$ 10,67) caso tivesse conciliado suas 

emissões no ciclo anterior e, com isso, não houvesse sido penalizada neste ciclo. Jacutinga e 

Hiteco teriam, respectivamente, indicadores de Ec$ 20,98 e Ec$ 23,21. O custo de conciliação 

de todas as empresas penalizadas, com a exceção da FCE, cairia a menos da metade sem a 

penalização. Neste contexto, vale mencionar que a penalidade pode inviabilizar as operações 

das empresas, comprometendo a capacidade financeira estimada para conciliarem suas 

emissões do ano vigente. 

 

 
 Gráfico 6: Indicadores:  financeiro e custo de conciliação por empresa participante do SCE 

EPC 2015  
Siglas e respectivos pseudônimos: Ágata=AGA; FCE=FCE; Floresta= FLO; Hiteco=HIT; HOM=HOM; IP&S=IPS; Jacarandá=JAC; 

Jacutinga=JAT; Jaguatirica= JAG; Jenipapo= JEN; Mailu= MAI; Mico Leão Dourado=MLD; Mimus Sartuninus = MIS; Onça 

Pintada=ONP; Paineira=PAI; Pau Brasil= PAB; Pau Ferro= PAF; Pink= PIK; Sapphire= SAP; Surubim= SUR; Tamanduá=TAA; Tatu 

Bola= TAB; Ubuntu= UBU; Vitória Régia= VIR. 
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Por fim, uma análise setorial indica que as empresas participantes do setor de papel e celulose 

foram as que apresentaram, em conjunto, o maior custo de conciliação - Ec$ 50,40. Isso devido 

a penalidades referentes ao ciclo 2014 incorridas em 2015. O grupo com segundo maior custo 

médio de conciliação foi o da indústria de transformação, com Ec$ 25,96. As empresas do 

setor de serviços também se aproximaram dessa média, com Ec$ 23,87. Ressalta-se que as 

empresas representantes da indústria de transformação apresentaram decréscimo de 4% das 

emissões, e as do setor de serviços um aumento de 43% das emissões, no período entre 2014 

e 2015.  

 

Os grupos representantes dos setores elétrico e de construção civil são destaques com os 

respectivos menores custos médios de conciliação: Ec$ 19,73 e Ec$ 16,62. Importante 

mencionar que as empresas participantes do setor elétrico praticamente mantiveram estável 

as emissões entre 2014 e 2015, e neste período as do setor de construção civil apresentaram 

uma redução de 23% das emissões (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Resultados das empresas representantes do Principais Setores21 no SCE EPC 2015, 

em relação ao custo médio de conciliação e comparação das emissões do Escopo 1, entre 

2014 e 2015 

Setor 
Número de 
empresas 

Custo médio de 
conciliação 

Comparação das 
emissões 2014-2015 

Construção Civil  3 Ec$ 16,62 <23% 

Energia 3 Ec$ 19,73 100% 

Indústria de 
transformação 

6 Ec$ 25,96 <4% 

Serviços 6 Ec$ 23,87 >43% 
 

Por fim, é importante destacar que o indicador financeiro e o custo de conciliação não 

consideram o custo marginal de abatimento das empresas que investiram em redução de 

emissões. Ressalta-se que, em um SCE real, quando o custo marginal de abatimento é menor 

do que o custo de conciliação, a empresa deveria investir na redução de emissão. Assim, neste 

caso, a melhor estratégia, reduzir emissões internamente ou adquirir permissões, depende do 

custo marginal de redução de emissão versus o preço da permissão nos mercados.  

 

4.0 ESTRATÉGIAS E PERFORMANCES 

 

A performance das empresas participantes do SCE EPC 2015 depende da combinação do 

resultado operacional e do resultado financeiro, uma vez que a meta é conciliar as emissões 

diretas do ciclo vigente com títulos disponíveis no SCE EPC, pelo menor custo possível22.  

 

Entre as empresas que alcançaram melhor desempenho operacional, ou seja, se aproximaram 

da conciliação exata, Tatu Bola é que apresentou menor custo de conciliação, Ec$ 13,67, uma 

vez que para IP&S e Ágata este custo foi de, respectivamente,  Ec$ 16,03 e Ec$ 23,16 (Gráfico 

                                                
21 Considerando a representatividade do número de empresas participantes. 
22  Para análise final considera-se, além do indicador operacional, o custo de conciliação, que engloba o custo de adquirir títulos no 

mercado e o custo da penalidade do ciclo anterior, e considera também as permissões recebidas pela alocação inicial gratuita.   
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7).  No gráfico de performance, o eixo X representa o indicador operacional, assim quanto mais 

próximo de 1 melhor o desempenho operacional da empresa, pois reflete volume de títulos 

igual ao volume de emissão no período. O eixo Y representa o custo de conciliação, quanto 

mais abaixo neste eixo, menor o custo de conciliação da empresa.   

 

 As empresas que se posicionam melhor (mais próximo de 1 no eixo X e mais abaixo no Y) 

aproximaram a operação no SCE EPC à gestão de emissão e buscaram identificar o melhor 

momento para compra de títulos, considerando o custo de oportunidade.   

 

 
Gráfico 7- Desempenho das empresas participantes do SCE EPC 2015, a partir da combinação 

do indicador operacional e custo de conciliação 
Siglas e respectivos pseudônimos: Ágata=AGA; FCE=FCE; Floresta= FLO; Hiteco=HIT; HOM=HOM; IP&S=IPS; Jacarandá=JAC; 

Jacutinga=JAT; Jaguatirica= JAG; Jenipapo= JEN; Mailu= MAI; Mico Leão Dourado=MLD; Mimus Sartuninus = MIS; Onça 

Pintada=ONP; Paineira=PAI; Pau Brasil= PAB; Pau Ferro= PAF; Pink= PIK; Sapphire= SAP; Surubim= SUR; Tamanduá=TAA; Tatu 

Bola= TAB; Ubuntu= UBU; Vitória Régia= VIR. 
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Os indicadores do ciclo 2015 do SCE EPC apresentados anteriormente, bem como o gráfico 

cartesiano de performance (Gráfico 7), contabilizam as penalidades relativas ao ciclo anterior 

(2014) incorridas em 2015, evidenciando a situação real da empresa participante ao final do 

ciclo 2015. Desta forma, se a empresa recebeu penalidades em 2015 referentes à não 

conciliação no ciclo anterior, seus indicadores refletirão tal adversidade. Além disso, por 

utilizar mais de um indicador, o gráfico de performance - apesar de apontar o melhor e pior 

desempenho - não permite o ranking direto das empresas participantes, isso porque não 

existe uma métrica para avaliar a importância relativa de cada um dos dois indicadores 

analisados.23 

Assim, em um exercício de ranking das empresas, retratando puramente suas performance no 

ciclo de 2015 – sem levar em conta a penalidade do ciclo anterior – elaborou-se um indicador 

único de performance. Este indicador leva em conta o desempenho completo no ciclo 2015, 

inclusive as penalidades e o montante de permissões excedentes (acima do banking) gerados 

neste ciclo.  

 O indicador se baseia na comparação entre um custo hipotético24 para a empresa conciliar 

suas emissões e o custo realizado25, que agrega o gasto líquido no ciclo mais as penalidades 

(financeira e operacional, sendo esta última revertida em valor financeiro).  

 

Tabela 3- Ranking de Performance das Empresas Participantes do SCE EPC 2015. 

Ranking Empresa por 
Pseudônimo 

Indicador 

1 Tatu bola 0,94 

2 Mico leão dourado 0,99 

3 IP&S 1,05 

4 Ágata 1,11 

5 Mailu 1,18 

6 Ubuntu 1,22 

7 FCE 1,28 

8 Sapphire 1,49 

9 Mimus Sartuninus 1,51 

10 Paineira 1,75 

11 HOM 1,80 

12 Surubim 1,90 

13 Hiteco 2,16 

14 Pau Ferro 2,34 

15 Pink 2,35 

16 Pau Brasil 2,35 

17 Floresta 2,38 

18 Jaguatirica 2,49 

                                                
23 Isto é, o indicador de custo de conciliação e o indicador operacional. 
24

 Custo hipotético é determinado pelo preço médio da permissão no ciclo e a necessidade de títulos para a conciliação de cada 
empresa no início do ciclo (após a alocação inicial gratuita).  
25Custo realizado= gasto líquido + penalidade financeira +  (penalidade operacional – banking). Considerando os dados de 2015.  
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19 Jacutinga 2,86 

20 Vitória Régia 3,48 

21 Jenipapo 3,53 

22 Jacaranda 4,24 

23 Tamanduá 5,30 

 

Tatu Bola apresentou o melhor indicador de performance do ciclo de 2015, com 0,94. Isto 

significa que seu custo real foi 6% inferior ao custo hipotético calculado com base no preço 

médio das permissões no ciclo. Em seguida, Mico Leão Dourado, que também apresentou 

custo real abaixo do custo hipotético, e IP&S, que apresentou custo real apenas 5% superior ao 

custo hipotético, completam o top 3 do ranking. As três empresas conciliaram suas emissões 

do período.  

O pior indicador de performance foi o da Tamanduá, que teve um custo 430% superior ao seu 

custo hipotético calculado. Todas as empresas abaixo da 12ª posição no ranking tiveram 

custos realizados maiores que o dobro de seus respectivos custos hipotéticos calculados, 

indicando que existe um grande espaço para a melhora de performance de tais empresas.  

Uma empresa ficou fora do ranking, a Onça Pintada, pois  teve uma expressiva redução de 

emissões neste ciclo, de modo que os títulos obtidos através de alocação gratuita foram mais 

do que o suficiente para cobrir suas emissões totais no ciclo. Por isso as “Aquisições 

Necessárias” de Onça Pintada apresentaram valor negativo, assim como seu “Custo 

Hipotético”. Isso indica que esta empresa teve a oportunidade de realizar apenas ganho 

financeiro neste ciclo, por meio da venda de permissões, tal foi o tamanho de sua redução de 

emissões. Não obstante, Onça Pintada apresentou “Custo Real” positivo, o que tornou seu 

indicador negativo e forçou sua retirada do ranking. Ainda assim, por meio das informações 

mencionadas pode-se analisar qualitativamente a performance desta empresa e afirmar que 

existe boa margem de melhora de performance, já que esta teve a oportunidade de obter 

ganho financeiro no ciclo e, ao invés disso, apresentou custo real positivo. 

  

As performances são reflexos das estratégias adotadas pelas empresas. O resultado 

operacional e financeiro de Ágata, Tatu Bola e IP&S demonstra que essas empresas tiveram 

como principal estratégia a participação no SCE EPC atrelada à gestão de emissão. Entre tais 

empresas apenas Tatu Bola reduziu suas emissões. Entre 2014 e 2015 a empresa teve uma 

redução de aproximadamente 9% de suas emissões do Escopo 1. 

 

Tatu Bola,  IP&S e Mico Leão Dourado participaram ativamente dos leilões, especialmente, dos 

primeiros, com ofertas de compra de grande volume de permissões já na abertura26. Tais 

empresas consideraram em suas operações o possível aumento da demanda, e consequente, 

valorização dos títulos. Estratégia que mostrou-se acertada, uma vez que permissões e offsets 

apresentaram expressiva valorização ao longo do ciclo.   

 

Já a estratégia da empresa Ágata é destaque, sendo a única empresa a operar no mercado 

futuro do SCE EPC 2015. Ágata adquiriu aproximadamente 67% de seu volume de permissões 

                                                
26Os leilões do SCE EPC respeitam os critérios de maior oferta e, posteriormente, de primeiro proponente.   
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em carteira no mercado futuro. A empresa operou neste mercado travando o preço da 

permissão em Ec$ 34, enquanto, na data de vencimento do contrato futuro o mercado 

secundário negociava a permissão por Ec$ 41,50.  

 

Ágata, IP&A e Mico Leão Dourado também investiram na diversificação da carteira com 

offsets, uma vez que estes foram negociados, ao longo de todo o ciclo, com um custo inferior 

ao da permissão. Comparado ao ciclo de 2014, aumentou o número de empresas que 

adotaram essa medida. Ainda neste âmbito, FCE, por exemplo, inseriu seus próprios offsets 

tipo 1 na carteira, negociou parte destes offsets, obtendo ganho financeiro, e outra parte 

utilizou para conciliar suas emissões. 

 

Por fim, vale mencionar a operação da Mico Leão Dourado, que realizou especulação 

financeira. No final do ciclo, a empresa vendeu offset tipo 1 por um preço de cerca 25% acima 

do que pagou pelo título. Esta estratégia contribuiu para que a empresa apresentasse um dos 

melhores desempenho financeiro do ciclo.  

 

5.0 DESAFIOS E APRENDIZADOS 

 

Implementar e operar um simulado de sistema de comércio de emissões, que envolve 

empresas de diferentes setores e características, requer o enfretamento de diversos tipos de 

desafios, que vão desde estruturais até operacionais. Estes desafios são acentuados na medida 

em que o sistema de comércio de emissões é um instrumento econômico relativamente novo 

no âmbito empresarial brasileiro, e dependente de políticas públicas.  

 

Por outro lado, são inúmeros os ganhos de aprendizados, uma vez que um sistema de 

comércio de emissões requer o entendimento de questões conceituais, variáveis econômicas e 

conhecimentos técnicos relacionados. A construção conjunta, por meio de interações entre 

academia e setor empresarial, aproxima os aprendizados também do campo estratégico, pois 

considera-se, por exemplo, os riscos e as oportunidades da precificação do carbono na cadeia 

de negócios.  

 

Assim, desde 2013, quando iniciou o desenho do SCE EPC, importantes aprendizados e 

desafios foram identificados em relação à estruturação de um sistema de comércio de 

emissões, especialmente no Brasil. As operações de dois ciclos, em 2014 e 2015, trouxeram 

ainda mais elementos, principalmente, no que tange aos seguintes desafios e aprendizados: 

 

Engajamento e Preparação das Lideranças 

Um dos principais desafios do SCE EPC refere-se a mobilizar e engajar as empresas na 

Iniciativa. Este desafio está diretamente atrelado ao fato de que a maior parte das lideranças 

empresariais ainda não reconhece a importância e relação da agenda de precificação de 

carbono com a estratégia de negócios. Assim, no início e no decorrer de cada ciclo a equipe do 

SCE EPC prepara materiais e conversas de engajamento com diversas empresas. Neste sentido, 

o principal aprendizado refere-se a atrelar a precificação do carbono à competitividade da 

empresa, deixando claro também as oportunidades: o investimento em tecnologias e 
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processos menos carbono intensivos preparam a empresa para uma possível regulação, com 

mais resiliência às mudanças no ambiente e preparada para atender ao mercado consumidor 

cada vez mais exigente em relação a critérios socioambientais. Assim, as empresas avançam na 

compreensão de como o sistema de comércio de emissões pode trazer oportunidades para o 

setor empresarial, e como este instrumento pode-se conectar e agregar à política de clima das 

empresas. 

 

Dados de emissão e produção 

A falta de um histórico de emissões e de produção foi um dos principais desafios para o 

desenho do SCE EPC. Nem todas as empresas participantes possuem, por exemplo, inventários 

de emissões anteriores ao ano de 2013.  Estes dados são fundamentais para o desenho de um 

sistema de comércio de emissões eficiente, uma vez que pode contribuir, por exemplo, na 

tomada de decisão assertiva sobre o tipo de cap e meta a serem estabelecidos. Estes dados 

também são importantes para compreender a dinâmica e especificidades dos setores e suas 

operações no mercado. Assim, o SCE EPC construiu uma base de informações, que contempla 

dados de produção e emissão, a partir do ano de 2013. Essas informações são utilizadas, 

principalmente, no processo de alocação inicial gratuita. Neste âmbito, foi feito um trabalho 

com as empresas de reforçar a importância de inventariar dados desagregados e acurados de 

emissão e produção para uma melhor gestão das emissões. Além disso, a disponibilidade de 

dados históricos e o monitoramento contínuo das emissões também aumenta a chance de a 

empresa estabelecer uma estratégia de participação ao SCE EPC mais atrelada à sua própria 

gestão da emissão. 

 

Penalidade 

O SCE EPC em seu primeiro ciclo operacional, em 2014, debateu e optou por penalidades 

operacional e financeira, baseadas nos sistemas de comércio de emissões reais, consideradas 

rígidas, tendo como objetivo promover a conciliação das emissões. Em 2015, após uma 

simulação de aplicação das penalidades, identificou-se que algumas empresas poderiam ficar 

sem recursos suficientes (Ec$ e/ou permissões) para continuarem operando no mercado. 

Assim, as penalidades foram revistas e amenizadas, com o desafio de estabelecer penalidades 

suficientes para efetivamente desencorajar o não compliance, sem inviabilizar as atividades 

econômicas. Neste contexto, foi estabelecido um teto para as penalidades, de forma que não 

prejudicassem a capacidade financeira da empresa, e estas pudessem seguir operando no 

mercado. Ressalta-se que o SCE EPC tem caráter didático, e as penalidades fazem parte do 

processo de aprendizagem e aproximam a simulação dos sistemas de comércio de emissões 

reais. 

 

Mercado Futuro 

Em 2015, com objetivo de aprimorar o conhecimento das empresas participantes, o SCE EPC 

passou a contar com um mercado futuro de permissões. Nos mercados reais, a maior parte das 

permissões é negociada na forma de contratos futuros, sendo assim, considerou-se importante 

a área de sustentabilidade das empresas se aproximarem deste tipo de mercado. Além disso, o 

mercado futuro também foi entendido como uma oportunidade de engajar a área financeira 

no tema, pois esta área possui conhecimentos relevantes para operação e também deve estar 
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preparada para possível precificação mandatória do carbono no Brasil. Entretanto, no ciclo 

2015, foi baixo o interesse das empresas em operarem no mercado em questão. Mesmo sendo 

um processo didático, muitos operadores da área de sustentabilidade das empresas 

participantes possuem receio de operar no mercado futuro, por não estarem familiarizados 

com a lógica. Neste contexto, a equipe do SCE EPC organizou, no início do ciclo de 2016, 

reuniões de apresentação da Iniciativa para área financeira das empresas interessadas, de 

modo engaja-las no tema, e incentivá-las a participar das operações e reuniões do SCE EPC. 

 

Ambição e Participação 

Por fim, o nível de ambição e participação das empresas envolvidas também pode ser 

considerado um importante aprendizado do SCE EPC. No que tange a ambição, mais 

importante do que decisões específicas, é a busca por um sistema com resultado robusto de 

redução das emissões. Já a participação das empresas é fundamental, principalmente, para 

auxiliar nos ajustes e aprimoramentos do sistema, bem como para disponibilizar as 

informações requeridas para a tomada de decisão assertiva por parte do órgão gestor do 

sistema. A elaboração de relatórios e debates sobre os resultados são fatores chave para 

estimular a participação das empresas no sentido de potencializar os conhecimentos práticos e 

teóricos, bem como enriquecer o processo de aprimoramento de regras e parâmetros.  

 

6.0 CONCLUSÃO 

 

Em busca de uma economia mais limpa, de modo a frear o aquecimento global, cresce o 

número de governos nacionais e subnacionais que adotam a precificação de carbono como 

meio de reduzir as emissões. Ao precificar o carbono, visa-se internalizar parte dos custos 

econômicos e sociais associados à queima de combustível fóssil e a outras fontes de emissão 

de GEE.  

 

Entre os meios mandatórios para precificar o carbono, o sistema de comércio de emissões é o 

que vem ganhando maior destaque, especialmente pela sua custo-efetividade. Entretanto, 

estabelecer e operar um sistema de comércio de emissões envolve inúmeras variáveis 

econômicas e técnicas. Com o objetivo de ampliar o conhecimento das empresas acerca deste 

instrumento econômico, e também prepará-las para o debate sobre precificação de carbono, o 

GVces, desde 2013, desenvolve uma simulação de sistema de comércio de emissões, o SCE 

EPC. 

 
Em 2015, o SCE EPC realizou seu segundo ciclo operacional, tendo como propósito reduzir as 

emissões (do Escopo 1) das empresas participantes a um limite de 30.782.427 tCO2e. O que 

representa um decréscimo de 12% em relação às emissões de 2013. Entretanto, em 2015, as 

empresas emitiram 9% acima deste limite. 

 

A meta de redução estabelecida pelo SCE EPC 2015 não foi alcançada, mas o monitoramento 

dos dados de emissão indica que entre 2013 e 2015 as empresas reduziram 3% de suas 

emissões do Escopo 1.  A redução foi realizada entre 2014 e 2015, pois entre 2013 e 2014 as 

empresas aumentaram em 1% suas emissões. 
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Das 24 empresas participantes do SCE EPC 201527, dez conseguiram conciliar suas emissões do 

ano de 2015 com títulos disponíveis no SCE EPC. Quatro empresas se aproximaram dessa 

conciliação, e dez empresas deixaram de conciliar. 

 

A maior parte das empresas que conciliaram suas emissões adquiriram permissões e offsets 

excedentes. Apenas três empresas adquiriram volume de títulos no valor próximo ao seu 

volume de emissão, refletindo uma estratégia de participação na simulação mais próxima à 

gestão de emissão da empresa. 

 
As empresas que se destacaram pelo menor custo de conciliação apostaram na tática de 

adquirir títulos, especialmente no mercado primário, já no início das operações, protegendo-se 

da valorização dos títulos ao longo do ciclo. A permissão teve uma valorização de 40%, 

chegando a ser negociada em Ec$ 41,50. Entretanto, em muitos meses não foram registradas 

ofertas de venda de permissão, o que impulsionou a demanda por offsets, sendo que o offset 

tipo 1 teve uma valorização de 60%. Uma única empresa atuou no mercado futuro e obteve 

uma economia de Ec$ 53.445.  

 

De maneira geral, as empresas que aproximaram ou de fato conciliaram suas emissões, 

possuem participação ativa no SCE EPC, mesmo com os limites de uma simulação, essas 

empresas atendem ao desafio de vincular as operações com a gestão de suas emissões.  

 

Além da estratégia de participação no SCE EPC, é fundamental que se torne clara para as 

empresas a relação entre a precificação do carbono e a competitividade do negócio, já que ao 

tornar os projetos e investimentos carbono intensivos menos atraentes, este instrumento 

econômico propicia a redução de riscos da empresa frente a uma possível regulação, com 

ganho de resiliência em relação às mudanças no ambiente de negócios e potencial para 

atender a um mercado consumidor cada vez mais exigente em relação a critérios 

socioambientais. 

 

Por fim, ressalta-se que com base nos aprendizados e desafios do SCE EPC, ao longo dos 

quatro anos de estruturação e operação, será lançado no final do ciclo 2016 um documento 

com Propostas para Sistema de Comércio de Emissões no Brasil. Além disso, estes 

aprendizados e desafios do SCE EPC serão compartilhados com Ministério da Fazenda e outros 

atores relevantes no tema, através da participação no Comitê Consultivo do projeto 

Partnership Market Readiness (PMR). 

 

 

 

 

 
 

                                                
27 Considerando que uma empresa participa com dois players, devida suas diferenças de atividades de seus negócios.  
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