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As Diretrizes Empresariais para Precificação Interna de Carbono (DEPIC) objetivam auxiliar empresas a
formatar e implementar estratégias consistentes de precificação interna de carbono e foram concebidas
pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV-EAESP no âmbito da iniciativa Simulação
de Sistema de Comércio de Emissões SCE EPC da Plataforma Empresas pelo Clima (EPC). Elas são
compostas de um material introdutório e desta apresentação:
Material Introdutório
Em PDF anexo a essa apresentação

Quatro passos para o estabelecimento
de um preço interno de carbono
Essa apresentação

Traz um glossário e um processo de estratégia
empresarial para a precificação interna de
carbono que envolve:
I Planejamento e implementação da estratégia
de precificação interna de carbono na empresa.

II Métodos que poderão ser adotados pela
empresa para definição de um preço para o
carbono.

!

É um aprofundamento do item II do material
introdutório, com orientações para definição do
preço interno de carbono.
Descreve
os
quatro
passos
para
o
estabelecimento de um preço interno de
carbono, desde a definição do objetivo geral até
a fixação de um valor monetário para o carbono.

No final da apresentação, haverá um fluxograma e será possível selecionar as opções mais
condizentes com os objetivos definidos pela empresa para precificar o carbono
internamente.

Processo da estratégia empresarial para a
precificação interna de carbono
disponível no Material Introdutório

Passos para o estabelecimento de um preço
interno de carbono
disponível nessa Apresentação
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Imagem 1: Diretrizes Empresariais para Precificação Interna de Carbono (DEPIC)

Ressalvas
As DEPIC visam auxiliar empresas na formatação e implementação de estratégias para a precificação
interna de carbono. Porém, os quatro passos oferecem somente orientações, subsídios e
possíveis trajetórias para definição de um preço interno para o carbono. Eles não
representam, portanto, um conjunto rígido de recomendações que devem ser seguidas do começo ao
fim.
Também, observa-se que a precificação interna de carbono é algo relativamente novo, principalmente
em países onde não há precificação mandatória como no Brasil. Assim sendo, é provável que novas
visões e abordagens surjam, ou que entendimentos existentes sejam aprimorados. De
tal modo, a empresa poderá fazer uso das recomendações oferecidas da forma como achar pertinente,
por vezes aproveitando apenas parte de seu conteúdo, ou adaptando aquilo que achar oportuno.

4 passos para o estabelecimento de um preço interno do carbono

1 Definição de

Objetivos Gerais

Propósito que a empresa
pretende alcançar por meio da
precificação interna de
carbono.

2

Definição de
Objetivos Específicos
Detalhamento ou
particularização do
objetivo geral.

Escolha de
3 Abordagem
Representa como o preço
do carbono será utilizado
internamente pela empresa
(em suas operações e decisões
estratégicas).

4 Definição do

Método de Precificação
Como a empresa definirá
o(s) valor(es) do preço
interno do carbono
(fontes de informação a ser
consultadas, cálculos a ser
feitos, premissas, etc.)

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

de Objetivos
Gerais

Nessa primeira etapa, a empresa pode definir um ou vários objetivos gerais para a
precificação interna de carbono. Os objetivos não são excludentes. Pelo contrário,
muitas vezes eles são complementares. Desse modo, empresas com estratégias de
mudanças climáticas abrangentes podem ter mais de um objetivo geral para a
precificação interna.
Os três objetivos gerais fornecidos na sequência são baseados na literatura
consultada, nos questionários aplicados e entrevistas realizadas. Eles representam
um agrupamento de diversos objetivos específicos que serão abordados no Passo 2.
A empresa poderá escolher um ou mais objetivos, ajustá-los ou acrescentar novos,
conforme achar conveniente.

Objetivo Geral 1

1 Definição

de Objetivos
Gerais

A precificação interna de carbono tem por objetivo auxiliar a empresa em avaliações
sobre riscos e oportunidades associados a um cenário de precificação mandatória no
futuro.

Objetivo Geral 2
A precificação interna de carbono tem por objetivo subsidiar estratégias (voluntárias) de
mitigação de emissões da empresa, para melhor compreensão dos custos atrelados a tal
estratégia.

Objetivo Geral 3
A precificação interna de carbono tem por objetivo auxiliar a empresa a identificar e
mensurar suas externalidades socioambientais, o que por sua vez pode contribuir para
escolhas por projetos e investimentos menos impactantes.

Objetivo Geral 1
A precificação interna de carbono tem por objetivo auxiliar a empresa em avaliações sobre
riscos e oportunidades associados a um cenário de precificação mandatória no futuro.
Empresas que entendem que a precificação mandatória* possa vir a impactar
financeiramente seus negócios no futuro podem precificar o carbono a fim de compreender
qual seria a magnitude desse impacto (negativo ou positivo) sobre seus investimentos,
operações, cadeia de valor, etc.
A precificação mandatória do carbono pode
representar um risco financeiro ou ainda uma
oportunidade de negócios, a depender de escolhas
da empresa (insumos empregados, processos
adotados, fontes energéticas utilizadas, etc.)

A precificação interna de carbono
auxilia, portanto, a empresa a
mensurar o impacto financeiro da
possível precificação mandatória
(em R$/tCO2e).

*A precificação mandatória engloba tanto o instrumento de mercado (na forma de um Sistema de Comércio
de Emissões ou esquema de compensação de emissões), como também a tributação sobre as emissões.

Objetivo Geral 2
A precificação interna de carbono tem por objetivo subsidiar estratégias (voluntárias) de
mitigação de emissões da empresa, para melhor compreensão dos custos atrelados a tal
estratégia.

A precificação interna de carbono proporciona uma identificação mais precisa dos custos
associados às diversas opções de redução de emissões da empresa (em R$/tCO2e), de seus
investimentos, operações, cadeia de valor, etc.
Essa identificação dos custos facilita a comparação e priorização de opções de mitigação à
disposição da empresa, o que pode ser feito por meio de análises custo-benefício, por
exemplo.

Objetivo Geral 3
A precificação interna de carbono tem por objetivo auxiliar a empresa a identificar e
mensurar suas externalidades socioambientais, o que por sua vez pode contribuir para
escolhas por projetos e investimentos menos impactantes.
As externalidades socioambientais da empresa são as consequências de suas ações (nesse
caso as emissões de CO2) que afetam o bem-estar de outros agentes.

As consequências das ações da
empresa, muitas vezes, não são
refletidas nos preços de seus produtos
ou serviços, ou nos custos de
produção.

A precificação interna de carbono pode
auxiliar a empresa a mensurar tais
consequências (em R$/tCO2e),
estimulando opções menos impactantes
para o bem-estar humano.
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2 Definição

de Objetivos
Específicos

Após a definição dos objetivos gerais, a empresa deverá precisar o que busca
alcançar por meio da precificação, identificado objetivos específicos condizentes com
os objetivos gerais definidos.
Nessa segunda etapa, a empresa poderá também optar por mais de um objetivo
específico, adaptar objetivos, ou definir objetivos específicos ainda não contidos
entre as opções oferecidas.

Objetivo Geral 1
A precificação interna de carbono tem por objetivo auxiliar a empresa em avaliações sobre
riscos e oportunidades associados a um cenário de precificação mandatória no futuro.

Objetivo específico 1.1
Avaliar, comparar e priorizar investimentos estratégicos.

Objetivo específico 1.2
Avaliar riscos financeiros e oportunidades decorrentes dos impactos de legislação
futura de precificação sobre operações ou cadeia de valor.

Objetivo específico 1.3
Adquirir experiência para atuar em um cenário de precificação mandatória (market
readiness).

Objetivo específico 1.1
Avaliar, comparar e priorizar investimentos estratégicos.
Análises de investimentos, sejam essas relativas à aquisição de novos negócios, ampliação
de negócios existentes ou outros, podem considerar não só os custos esperadas (fixos ou
variáveis), mas também custos incertos, a fim de testar a robustez do investimento.
Hoje, em diversos países, a emissão de GEE não tem um
custo atrelado. Assim, nessas regiões, a precificação de
carbono pode ser considerada um custo incerto, que pode
(ou não) se concretizar no futuro.
A precificação interna de carbono auxilia a dimensionar esse custo incerto, que pode
representar um risco para o investimento. Assim, investimentos estratégicos podem ser
analisados, testados e comparados por meio de cenários diversos, nos quais a
precificação mandatório de carbono teria se tornado realidade.

Objetivo específico 1.2
Avaliar riscos (financeiros) e oportunidades decorrentes dos impactos de
legislação futura (de precificação) sobre operações ou cadeia de valor.
A precificação interna de carbono pode ser utilizada para o dimensionamento, do
ponto de vista financeiro, dos riscos e oportunidades da precificação mandatória sobre
questões operacionais ou sobre a cadeia de valor.
Quando voltado para questões operacionais, o exercício de precificar o carbono
internamente traz à tona os riscos e oportunidades relativos às tecnologias ou
processos já adotados pela empresa. Ele pode, portanto, oferecer informações que
auxiliam a empresa a tomar decisões sobre medidas que promovam a eficiência ou
que visam cortar custos, otimizar processos, substituir tecnologias, etc.
Similarmente, avaliações sobre a cadeia de valor proporcionam informações úteis
para a escolha de insumos e processos de logística com menor risco financeiro.
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readiness).sobre operações ou cadeia de valor.
Para a empresa se preparar para um cenário de precificação mandatória, pode ser
oportuno adquirir conhecimento prévio, não só sobre os custos atrelados à
precificação do carbono, mas também sobre como atuar em um ambiente regulado.
Um Sistema de Comércio de Emissões (SCE), por exemplo, requer de seus
participantes um conhecimento prévio sobre as distintas funcionalidades do mercado,
possíveis estratégias a ser adotadas, entre outros aspectos.
Dependendo da abordagem escolhida (Passo 3), a precificação interna de carbono
contribui para a capacitação da empresa no tema, o que pode representar uma
vantagem comparativa, uma vez que a empresa precisará de menos tempo para se
adaptar caso a precificação passe a ser mandatória.

Objetivo Geral 2
A precificação interna de carbono tem por objetivo subsidiar estratégias (voluntárias) de
mitigação de emissões da empresa, para melhor compreensão dos custos atrelados a tal
estratégia.

Objetivo específico 2.1
Identificar e priorizar medidas de mitigação mais custo-efetivas.

Objetivo específico 2.2
Estimular colaboradores a atingir metas corporativas de mitigação.

Objetivo específico 2.3
Impulsionar oportunidades de negócios / redução de custos operacionais com
alternativas de baixo carbono.

Objetivo específico 2.1
Identificar e priorizar medidas de mitigação mais custo-efetivas.

Usualmente, empresas terão distintas opções para abater (reduzir) suas emissões,
cada qual com seu respectivo potencial de redução (quantidade de te reduzida), e
custos de redução atrelados (custo total e custo por tCO2e).
Para a identificação das medidas de mitigação mais custo-efetivas (ou seja, que
alcançam um determinado objetivo ao menor custo), é necessário identificar qual o
custo de redução por tCO2e.
A precificação interna auxilia a empresa a ranquear suas opções de mitigação no que
diz respeito ao custo de abatimento por tCO2e, provendo assim insumo essencial para
tomada de decisão sobre estratégias de mitigação.

Objetivo específico 2.2
Estimular colaboradores a atingir metas corporativas de mitigação.

A precificação interna de carbono pode estimular colaboradores a
desenvolver ações de mitigação e cumprir com metas de redução ou com
outros objetivos de mitigação da empresa.

Ao precificar o carbono internamente e fixar um valor monetário sobre cada
tCO2e (emitida ou reduzida), a empresa “traduz” os esforços de mitigação
necessários para uma linguagem financeira, o que pode facilitar seu
entendimento e impulsionar medidas de mitigação.
Dependendo da abordagem escolhida (Passo 3), o estímulo pode ser
bastante incisivo, nos casos em que uma unidade de negócios ou setor da
empresa é cobrado monetariamente pelas emissões de CO2 sua
responsabilidade.

Objetivo específico 2.3
Impulsionar oportunidades de negócios / redução de custos operacionais
com alternativas de baixo carbono.
Ações de mitigação proporcionam um benefício ambiental (redução das
emissões de GEE), mas também podem resultar em ganhos financeiros, se a
escolha de baixo carbono proporcionar uma maior eficiência e redução de
custos.
A precificação interna de carbono faz com que escolhas de baixo carbono
passem a ser consideradas atrativas (do ponto de vista financeiro), podendo
ser uma fonte de redução de custos ou de novos negócios.

Objetivo Geral 3
A precificação interna de carbono tem por objetivo auxiliar a empresa a identificar e
mensurar suas externalidades socioambientais, o que por sua vez pode contribuir para
escolhas por projetos e investimentos menos impactantes.

Objetivo específico 3.1
Avaliar, comparar e priorizar opções estratégicas e/ou operacionais menos
impactantes.

Objetivo específico 3.3
Conscientizar colaboradores, clientes e fornecedores sobre os impactos de
produtos e serviços.

Objetivo específico 3.1
Avaliar, comparar e priorizar opções estratégicas e/ou operacionais menos
impactantes.
A mensuração das consequências das ações da empresa para a sociedade
auxilia na compreensão do custo total ou do “preço real” de seus produtos
e serviços. A precificação interna de carbono pode ser uma forma de
mensurar essas consequências, representando os custos da emissão de CO2
da empresa para a sociedade.

Dessa forma, decisões estratégicas e/ou operacionais podem ser pautadas
por informações sobre o “preço real” de opções em análise - o que pode
incentivar escolhas com menores consequências negativas para o bemestar humano.

Objetivo específico 3.2
Conscientizar colaboradores, clientes e fornecedores sobre os impactos de
produtos e serviços
A precificação interna pode ainda ser empregada em ações de
conscientização dos stakeholders da empresa sobre as consequências das
emissões de CO2 derivadas do processo produtivo ou dos serviços prestados
- o que pode influenciar escolhas com menores implicações negativas para o
bem-estar humano.
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No Passo 3, sempre com base em seus objetivos gerais e específicos, a empresa escolherá a
abordagem que pretende seguir para alcançar seus objetivos.
A abordagem definirá o modo como a empresa utilizará a precificação do carbono
internamente. Assim, a abordagem pode ser vista como o modus operandi da empresa no
que concerne à precificação interna.

Abordagens
com base no Pacto Global ONU, Secretariado CQNUMC, PNUMA e WRI (2015)

PREÇO SOMBRA

PREÇO IMPLÍCITO

indicadas para uso em avaliações
(financeiras) da empresa

!

TAXA OU MERCADO
INTERNO

útil para a implementação
de ações de mitigação

Ressalta-se que as abordagens apresentadas podem ser complementares, dependendo dos objetivos da empresa. Além disso,
abordagens podem ser adaptadas, incrementadas ou alteradas conforme a empresa achar conveniente.

Abordagens

PREÇO SOMBRA

PREÇO IMPLÍCITO

TAXA OU MERCADO INTERNO

A definição de um custo hipotético
sobre as emissões de GEE da empresa,
a ser incorporado em análises
financeiras da organização, a fim de
subsidiar avaliações sobre os riscos,
oportunidades e impactos associados a
cada tCO2e emitida pela empresa.

A definição de um custo implícito, que
reflete o custo (médio) que a empresa
tem (ou terá) para abater uma tonelada
de CO2e de seus produtos, operações
e/ou investimentos, com o intuito de
subsidiar suas estratégias de mitigação de
emissões.

A adoção de uma taxa interna ou Sistema
de Comério de Emissões (SCE) Interno para
incentivar o atingimento de objetivos de
mitigação da empresa. A taxa interna
possibilita que unidades de negócios sejam
financeiramente cobradas em decorrência
de seus níveis de emissão. O SCE interno
permite ainda que haja a transação de
permissões para emitir CO2.

OUTRAS ABORDAGENS
A precificação interna de carbono é algo relativamente novo, principalmente em países onde não existe a precificação mandatória por
meio de Sistemas de Comércio de Emissões ou tributos. Posto isso, é possível que novas abordagens surjam, ou que abordagens já
existentes sejam aprimoradas. Deste modo, empresas podem identificar e adotar outras abordagens não incluídas nessa apresentação.
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No Passo 4, a empresa definirá o método que utilizará para a definição do preço interno para
o carbono, para assim chegar a um valor em reais por tonelada de CO2-equivalente (R$/tCO2e).
Como será exposto, a empresa poderá fazer uso de informações advindas de fontes
secundárias, ou ainda optar por desenvolver estudo próprio.
Ao fazer uso de fontes secundárias, a empresa terá que buscar valores para o carbono advindos de
empresas alinhadas aos seus próprios objetivos e abordagens com a precificação interna de carbono.

Uma empresa com mais de um objetivo ou abordagem poderá utilizar mais de um método para obtenção de
diferentes valores para o carbono condizentes com os propósitos da precificação.
Métodos
Custo social do
carbono

!

Com base em
mercados

Com base em
outras
empresas

Custo marginal
de abatimento

O preço para o carbono deve ser visto como valor dinâmico e não estático, isto é, deve ser concebido de
modo que possa ser constantemente ajustado em função de novas informações ou entendimentos.

Métodos

Custo social do carbono (CSC)

Com base em mercados

A definição dos custos estimados dos prováveis impactos
das emissões de GEE da empresa sobre o bem-estar
humano. Empresas podem utilizá-lo para subsidiar
avaliações sobre as consequências de suas ações para
outros atores, que representam as externalidades da
organização.

A precificação mandatória já existe em dezenas de países e
governos subnacionais. Empresas podem se basear em
valores adotados em sistemas de comércio de emissões já
em andamento, em tributos sobre emissões, ou ainda em
sistemas híbridos. Empresas podem também fazer uso de
valores adotados em mercados voluntários de carbono.

Custo marginal de abatimento (CMA)

Com base em outras empresas

O CMA indica quanto a empresa gasta (e gastará) para
abater uma tonelada de CO2 na margem. Em outras
palavras, o CMA informa qual o custo de reduzir uma
tCO2e adicional. Empresas podem utilizá-lo para identificar
opções de baixo carbono e custos associados.

Diversas empresas no Brasil e no exterior já adotam a
precificação interna, de acordo com seus objetivos
particulares. Empresas podem optar por se basear em
preços já empregados por outras empresas que possuem
objetivos (para a precificação interna) similares.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado no custo social do carbono
Considerações
O CSC representa o custo estimado dos prováveis impactos da adição de uma unidade de GEE na
atmosfera – sob a forma de CO2e – na produtividade agrícola, na saúde humana e na forma de danos a
propriedades públicas ou privadas, entre outros, que possam ser estimados e valorados monetariamente
(GVces, 2014).
Assim, o CSC (em R$/tCO2e) estima os gastos que hipoteticamente seriam necessários para compensar os
prováveis impactos nocivos das mudanças do clima sobre a sociedade decorrentes das emissões de
responsabilidade da empresa.
Custo social do carbono pode ser estimado globalmente, ou seja, ele pode refletir os
custos dos impactos para o mundo como um todo (CSC global), ou ainda ter como foco um
país ou região (CSC nacional ou regional).
Diversos países (EUA, Canada, Finlândia, França, Alemanha, Itália, México, Holanda, Noruega, e Reino
Unido, por exemplo), usam um CSC em análises de impacto regulatório sobre a economia (KOTCHEN, 2016).

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado no custo social do carbono
Definições
Impactos futuros: O CSC reflete os custos relacionados aos prováveis impactos futuros da emissão de uma
tCO2e hoje, considerando o tempo que essa tonelada permanecerá na atmosfera terrestre, trazidos a valor
presente.

Taxa de desconto: A definição do valor presente de impactos que ocorrerão no futuro depende fortemente
da taxa de desconto adotada.
Já que o valor presente dos danos econômicos associados às emissões de GEE mudará ao longo do tempo, o CSC deve ser definido
para cada período considerado (exemplo: por ano).

Impacto total: Para valoração monetária dos prováveis impactos totais das emissões de GEE da empresa,
será preciso calcular as emissões líquidas totais da empresa (emissões menos remoções), e multiplicar pelo
CSC adotado.
*Limitações: Modelos utilizados para definir o CSC não conseguem incluir todos os impactos físicos, ecológicos e
econômicos das mudanças climáticas, já que esses são constantemente atualizados em pesquisas científicas (EPA, 2015).
Mesmo assim, o CSC representa uma importante e útil ferramenta para estimar os efeitos associados à emissão de GEE
na atmosfera.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado no custo social do carbono
Fontes de Informação
Existem inúmeras referências que podem ser usadas como fontes de informação para a definição do custo social do
carbono (incluindo referências acadêmicas, técnicas, advindas de estudos de impacto regulatório, etc.). Valores adotados
diferem enormemente, desde alguns centavos até centenas de reais (Tol, 2008).
A empresa deverá fazer um levantamento sobre CSC adotados condizentes com suas visões sobre o tema e premissas
adotadas. A empresa pode, por exemplo, definir (1) uma taxa de retorno, (2) horizonte temporal* e (3) recorte
territorial** que julgue pertinente e, em seguida, optar por uma fonte de informação alinhada a tais premissas.
O Stern Review (2006) utiliza um valor de GBP 85/tCO2e, considerando uma trajetória de emissões de GEE “business as
usual” para os custos globais das emissões de GEE trazidos a valor presente para o ano de 2006.

Tol (2008) apresenta uma avaliação de 211 estimativas para o CSC, feita a partir de informações contidas em 47 estudos.
Estimativas variam entre alguns centavos de dólares até centenas de dólares por tCO2e.
O Banco Mundial, desde 2015, utiliza em suas avaliações um valor de US$30/tCO2e para o ano de 2015, aumentando até
US$80 em 2050.
Kotchen (2016) traz valores por pais ou região, entre US$13/tCO2e para Eurásia e US$ 91/tCO2e para Índia. Para o Brasil,
o estudo define um valor intermediário de US$ 45/tCO2e.

*Ano de início e de término da análise. **CSC global ou regional.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado no custo social do carbono
Fontes de Informação
Technical Update of the Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis - Under Executive Order 12866
(Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases, United States Government). Atualização Agosto
de 2016
• Desde 2010, o CSC vem sendo utilizado por diversos órgãos do governo federal dos EUA (EPA, Department
of Energy, Department of Agriculture, etc.) para subsidiar avaliações e decisões governamentais.
• O estudo recomenda quatro valores para o CSC (global): três valores são baseados na média dos
resultados dos modelos utilizados, considerando taxas de desconto de 2,5%, 3% e 5% ao ano. O quarto
valor representa os danos associados a impactos severos sobre o bem-estar humano, porém, com baixa
probabilidade de ocorrência.
• Os quatro valores são apresentados para cada ano, desde 2010 até 2050. Os valores para 2015 são (em
US$*): 11 (taxa de desconto de 5%), 38 (3%), 57 (2,5%) e 108 (impacto alto de baixa probabilidade). O
valor 38 é considerado o valor central.

*Referente ao valor do dólar em 2007.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores de mercados de carbono
Recomendações
• É possível considerar tanto valores praticados em sistemas de comércio de emissões (SCE) ou esquemas
de compensação, como em instrumentos baseados em tributação.
• Avaliar como atividades similares são regulados nos instrumentos considerados
Não são todos os setores da economia que são regulados por meio de instrumentos de precificação. É importante
avaliar qual tipo de política pública é geralmente adotado para o seu setor / atividade.
Igualmente, não são todas as fontes de emissão e/ou GEE que são regulados por meio de instrumentos de
precificação. É importante avaliar qual tipo de fontes e gases geralmente são incluídos.*

• Optar, dentro do possível, por mercados em países com economias semelhantes.
• Considerar também projeções e tendências.
• É possível fazer uso de médias de valores de diferentes mercados.

* Existem, por exemplo, SCEs que adotam um limite mínimo (em tCO2e/ano) para a inclusão de determinada fonte de emissão.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores de mercados de carbono
• Avaliar também custos indiretos, quando relevantes.
Custos diretos são os valores dos títulos de mercado em SCEs e as alíquotas de tributos.
Exemplos de custo indiretos são: custos administrativos (MRV) e custos repassados em produtos ou serviços
consumidos pela empresa*.

• É possível considerar a probabilidade da adoção de um instrumento de mercado no País.
A precificação futura pode ser considerada um risco (financeiro).
A definição do risco envolve avaliações sobre uma combinação entre a probabilidade (de ocorrência de um evento)
e os resultados (ou impacto) desse evento.
Ou seja: Risco = probabilidade x impacto.
Ao defini-lo como incerto, o preço sobre o carbono pode ser ajustado em função dessa probabilidade (exemplo:
probabilidade baixa (25%), moderada (50%), Alta (75%).

* Eletricidade consumida pela empresa pode ficar mais cara se sua geração for regulada por meio de instrumento de mercado e se o
custo adicional for repassado ao consumidor, por exemplo.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores de mercados de carbono
Considerações
A empresa deve ter clareza sobre os diferentes preços praticados em “mercados de carbono”, termo amplo
que engloba vários tipos de comércio de emissões a partir de diferentes contexto e objetivos, e com
valores bastante variados. Os principais tipos são:

Sistemas de comércio de emissões: Mercados (mandatórios) do tipo cap-and-trade.
Exemplos: EU-ETS e ETS Californiano.
Esquemas de compensação de emissões: Instrumentos (mandatórios) do tipo baseline-and-credit.
Contemplam a aquisição de créditos de carbono para cumprimento de metas mandatórias de mitigação.
Exemplo: COSIA (Carbon Offsetting Scheme for International Aviation - mandatório a partir de 2027).
Mercados voluntários de créditos de carbono: Comercialização de créditos de carbono para cumprimento
de metas voluntárias de mitigação.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores de mercados de carbono
Fontes de Informação
State and Trends of Carbon Pricing: Relatório Anual produzido conjuntamente entre Banco Mundial e
Ecofys, traz o estado da arte e tendências sobre a precificação de carbono, incluindo valores adotados
em países e regiões. A versão de 2015 pode ser encontrada no site do Banco Mundial.
Sistema de Comércio de Emissões Europeu (EU-ETS): Plataforma de negociações online: The ICE.
Sistema de Comércio de Emissões Californiano: California Carbon Dashboard.
Tributação Mexicana: Ley del impuesto especial sobre producción y servicios.
Tributação Chilena (Entrará em vigor em 2017): Reforma tributaria que modifica el sistema de
tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.

*Última reforma publicada DOF 18-11-2015

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores adotados por outras empresas
Recomendações
• Optar por empresas que possuem objetivos para a precificação interna de carbono similares.
• Não deve ser pautado pela busca por uma padronização (do preço do carbono) setorial, regional ou por
produto/serviço.

• Buscar métodos que estejam disponíveis de forma transparente.
• Expandir olhar para empresas de outros setores e regiões.
• É possível combinar métodos de diferentes empresas.

!

Ao usar o preço adotado por outra empresa, será sempre importante compreender os
objetivos gerais e específicos desta empresa para a precificação interna. Diferentes objetivos
poderão levar a diferentes valores e, portanto, valores adotados por outras empresas devem
ser usados quando objetivos forem similares.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores adotados por outras empresas
Fontes de Informação
Carbon Disclosure Project – CDP: Desde 2014, o CDP vem publicando relatórios anuais contendo várias
informações sobre empresas que precificam o carbono internamente. Com base em informações
oferecidas pelas próprias empresas, os relatórios trazem tendências, valores praticados e estudos de
caso. O relatório de 2016 é baseado em dados fornecidos por 5.759 empresas (CDP, 2016).
Non-State Actor Zone for Climate Action – NAZCA: Trata-se de um banco de dados online da CQNUMC
que detém os compromissos climáticos de empresas, cidades, regiões, investidores e organizações da
sociedade civil. Milhares de empresas já registraram seus compromissos nessa plataforma, que muitas
vezes incluem precificação interna de carbono.
Carbon Pricing Leadership Coalition – CPLC: A Coalizão, lançada oficialmente na COP21 em Paris, tem
como objetivo expandir o uso de políticas de precificação de carbono para incentivar a transição para
uma economia global de baixo carbono. A CPLC coleta informações sobre os diferentes e amplos usos
da precificação de carbono por governos, investidores e empresas.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço baseado em valores adotados por outras empresas
Fontes de Informação
State and Trends of Carbon Pricing: Relatório Anual produzido conjuntamente entre Banco Mundial e
Ecofys, traz o estado da arte e tendências sobre a precificação de carbono, incluindo por empresas.
Caring form Climate: Iniciativa internacional lançada em 2007 em parceria com PNUMA, CQNUMC e
Pacto Global. Ela busca combater a crise da mudança do clima por meio da mobilização de uma massa
crítica de líderes empresariais para implementar e recomendar soluções para as mudanças climáticas.
A iniciativa possui uma linha de trabalho voltada para a precificação de carbono, que oferece
informações gerais, guias, depoimentos e estudos de caso sobre o tema.
We Mean Business Coalition: Coalização internacional de empresas e investidores globais que
reconhecem que a transição para uma economia de baixo carbono é a única maneira de garantir um
crescimento económico sustentável e prosperidade para todos. A Coalizão atua também sobre o tema
da precificação interna de carbono, e oferece informações gerais sobre o tema.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Considerações
O CMA indica o custo associado à redução (abatimento) de um tonelada adicional (na margem) de CO2 e
(tCO2e) pela empresa.
Uma avaliação completa dos custos de abatimento de cada opção (de redução) disponível dará a empresa
uma visão geral de seu potencial de redução de emissões e custos atrelados.
Ao ranquear todas as opções disponíveis (considerando potencial de reduções no eixo horizontal e os
custos associados no eixo vertical, de menor para maior custo, a empresa terá sua curva de custo marginal
de abatimento (CCMA) definida.
A CCMA auxiliará a empresa a tomar decisões informadas sobre como implementar sua estratégia de mitigação.
Curvas de Custo Marginal podem ser elaboradas não somente para uma determinada empresa, mas também
para setores da economia, países ou até mesmo em avaliações de abrangência global.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Exemplo didático

•
•
•

Cada coluna representa uma opção de mitigação.
Cada opção tem seu respectivo custo (por tCO2e)
Até a linha vermelha, opções possuem custos
negativos (ou seja, dão retorno financeiro).

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Exemplo didático

•
•

CCMA auxiliam também a identificar o ponto de transição entre: custos
de redução e custos de atuação no mercado.
Linha verde: valor hipotético do custo de aquisição de uma tCO2e em
SCEs ou custo hipotético de um tributo sobre as emissões. A partir
desse ponto é mais barato para a empresa comprar permissões no
mercado (ou pagar o tributo) do que reduzir internamente uma tCO2e.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Cálculo do CMA
Em linhas gerais, o custo marginal de abatimento de uma determinada opção de mitigação (o “projeto”)
pode ser definido por meio de dois passos (WALGA, 2004):
Passo 1. Coleta de informações sobre:
(1) Vida útil do projeto: Soma total dos anos em que o projeto
poderá gerar redução de emissões.
- Projetos de redução de emissões que incluem o emprego de
infraestrutura ou de ativo poderão usar a vida útil desses
componentes.
- Projetos que não incluem a aquisição de nenhum ativo (por exemplo,
projetos que atuam sobre padrões comportamentais), podem
considerar o período de investimento como vida útil do projeto.

(3) Eventuais economias (ou retorno financeiro):
- Redução de custos operacionais pode ocorrer se o projeto resultar
em maior eficiência no uso de recursos (energia, matéria-prima, etc.).
- Receitas poderão ser obtidas se produtos ou serviços derivarem da
implementação do projeto (ex.venda de energia adicional renovável).
- Considerar ainda o valor residual de ativos ao final da vida útil do
projeto.

(4) Potencial (total) de redução de emissões:
(2) Custo total (CAPEX e OPEX): Representa o custo total para a
implementação e demais custos operacionais.
- Podem incluir: Custos iniciais de investimento, eventuais custos de
financiamento (por exemplo: taxas de juros), despesas operacionais e
taxas de desconto.

- Definir as emissões de linha de base (emissões que ocorreriam na
ausência do projeto).
- Calcule as emissões de decorrerão da implementação do projeto
- Potencial total de redução = emissões de linha de base - emissões do
projeto.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)

Passo 2. Após colher informações, o CMA do projeto será calculado dividindo o VPL (valor presente líquido)
do projeto pelo potencial (total) de redução de emissões.
O VPL poderá ser definido adotando uma taxa de desconto apropriada. A seguinte equação traz o cálculo
para o CMA de um determinado projeto:
CMA (R$/tCO2e) =

!

− Valor presente Líquido do projeto (R$)
Total de GEE abatidos por meio do projeto (tCO2e)

Atenção: Será necessário multiplicar o valor obtido para o VPL por -1, para que o CMA reflita custos negativos
quando o VPL do projeto trouxer um valor positivo (receita total maior que custo total) e vice-versa.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Elaboração da Curva de Custo Marginal de Abatimento (CCMA)

Para gerar a sua CCMA, a empresa precisará agrupar os Custos
Marginais de Abatimento (CMA) de todos os projetos considerados,
junto com as respectivas reduções totais de GEE para cada um de
seus projetos. Estes serão classificados de menor custo marginal de
abatimento para o mais alto (da esquerda para a direita).
Assim, a empresa terá um panorama geral dos totais cumulativos de redução de emissões
associados à realização dos seus projetos de mitigação de forma sucessiva, do mais barato ao
mais caro, para assim obter sempre o menor custo de redução para a implementação de sua
estratégia de mitigação.

Custo social do carbono

Com base em mercados

Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Fontes de Informação
Estudos setoriais
Pathways to a low-carbon economy for Brazil (Mckinsey, 2009). O estudo traz CCMA relativas ao ano de
2030 para a economia brasileira e para os setores transportes, siderurgia, químico, óleo e gás, cimento,
resíduo, construções, agricultura e floresta.
Estudo de Baixo Carbono para o Brasil (Banco Mundial, 2010). O estudo apresenta opções de mitigação e
seus potenciais para diversos setores da economia brasileira.
Long-Term Mitigation Strategies and Marginal Abatement Cost Curves - A Case Study on Brazil (Banco
Mundial, 2014). Atualização do estudo citado anteriormente.
Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil (MCTI, 2016 – em
desenvolvimento). Trará uma análise das opções de mitigação para o Brasil em um cenário projetado de
2012-2050.

Custo social do carbono
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Com base em outras empresas Custo marginal de abatimento

Preço indica o custo marginal de abatimento (CMA)
Fontes de Informação
Ferramentas para elaboração de CCMA

MAC Tool (Banco Mundial). Software para calcular custos marginais de abatimento de opções de
mitigação. Auxilia principalmente gestores públicos a tomar decisões sobre planos de desenvolvimento
de baixo carbono.
Carbon Value Analysis Tool (WRI). Ferramenta Excel que auxilia empresas a analisar investimentos no
setor energético. Pode ser usada para estimar retorno financeiro de reduções de emissão ou para
cálculo de custos marginais de abatimento.
WALGA MACC Tool (Walga). Ferramenta Excel do Western Australian Local Government Association, que
auxilia governos locais na elaboração de CCMA para projetos de mitigação.

O conteúdo foi apresentado em sua totalidade.
A partir deste ponto, as alternativas descritas anteriormente serão apresentadas
em fluxogramas, para facilitar aplicação do conteúdo apresentado até aqui e
demonstrar possíveis conexões entre objetivos, abordagens e métodos.
Três fluxogramas apresentarão as opções indicadas para cada um dos três
objetivos gerais já descritos.
Nos fluxogramas, a forma
indicará quando informação adicional poderá ser
acessada (ao clicar). Para voltar ao fluxograma, clique em qualquer lugar do slide.

Entendendo os fluxogramas
Opção recomendada:
Esta seta conecta objetivos, abordagens e métodos da maneira mais
indicada para uma empresa que pretende definir um preço interno para o
carbono.
Opção complementar:
Esta seta indica escolhas complementares que podem ser feitas em
conjunto com a escolha recomendada.
Opção alternativa:
Esta seta representa uma opção alternativa, que pode ser selecionada em
vez da opção recomendada.
Opção alternativa:
Esta seta representa uma opção alternativa, que pode ser selecionada em
vez da opção complementar.
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