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 A precificação de carbono vem sendo abordada como um dos principais instrumentos  
 para transição à economia de baixo carbono. O sistema de comércio de emissões é um dos 
mecanismos para precificação e vem ganhando destaque na mídia e no debate internacional.  

 
 

 
 

Precificação de Carbono 



 Simulação de Sistema de Comércio de Emissões (SCE) 

OBJETIVO: criar e disseminar conhecimento entre as empresas a respeito do  

funcionamento de um sistema de comércio de emissões, seus desdobramentos aos 

negócios e como pode contribuir para o alcance de metas de redução das emissões 

de GEE de forma custo-efetiva. 

                  

Por que 
participar? 

 

 

• O Acordo de Paris foi ratificado pelo Governo Federal 

• O Brasil assumiu metas de redução para 2025 e 2030 em sua NDC 

• O Ministério da Fazenda implementará, nos próximos 3 anos, uma 
nova fase do Partnership For Market Readiness - PMR (em 
parceria com o Banco Mundial) com objetivo de estudar a possível 
adoção de instrumentos de precificação de carbono no Brasil  

• É fundamental que o setor empresarial participe e posicione-se no 
debate internacional e nacional sobre o tema 

 

  



                  

SCE| Contexto 

A Simulação  prepara 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 mudanças climáticas 

• 13% das emissões globais são cobertas por algum 
instrumento de precificação de carbono. Desta 

porcentagem, 9% são cobertas sistema de comércio de 
emissões 

 

• Cerca de 40 nações e mais 20 cidades, estados 
 e regiões colocam um preço sobre as emissões 

 
 

• Mais de 100 NDCs incluem iniciativas de  
 precificação de carbono 

 
Fonte: Banco Mundial, 2016 



Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 
Empresas Participantes do Ciclo 2016 

*Cobertura da Iniciativa - equivale  a 6% das 
emissões nacionais em 2015,  sem considerar as 

emissões oriundas da mudança do uso do solo 

 60 
MtCO2e* Representatividade 

Setorial 

Agronegócio Construção

Energia Indústria

Logistica e Transporte Serviços

Gestão de Resíduos Varejo



 Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 
 Linha do Tempo 

Elaboração das 
regras 

e parâmetros, 
tendo como base 

estudos e 
aprendizados dos 

sistemas de 
comércio 

emissões em 
operação 

1º Ciclo 
Operacional 

e 
Revisão das 

Regras e 
Parâmetros 

2º Ciclo 
Operacional 

e  
Revisão das 

Regras e 
Parâmetros 

2014 2015 2016 2013 

3º Ciclo 
Operacional 

e  
Revisão das 

Regras e 
Parâmetros 

 

Grupos setoriais para 

debate de questões 
críticas à atuação dos 

setores em um SCE 
 

Aproximação da 
Iniciativa a alguns atores 

do governo que já 
estudam o tema com fins 

didáticos 
 

2017 



 Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 
 Atividades do Ciclo 2017 

Operação na plataforma online de negociação da BVRio:  
compra e venda de permissão de emissão e offset para conciliação das emissões do ciclo;  

Grupos Setoriais para debate sobre as especificações e desafios dos setores em 
contexto de sistema de comércio de emissões, e potencialidades a serem exploradas; 

2 Reuniões e Boletins Mensais  para apresentação dos resultados e performance das 
empresas (por pseudônimos) no mercado da Simulação de Sistema de Comércio de Emissões; 

Aproximação com outros atores, incluindo agentes do governo.  

Treinamento sobre sistema de comércio de emissões, e preparação para 
operação nos mercados da Simulação;   

Novidade! 

Novidade! 

http://www.bvrio.com/login/login.do


Carbon Pricing Leadership 
Coalition | Banco Mundial 

Carbon Pricing 
Champions| Caring for 

Climate 

Carbon Pricing 
Communique| The Prince 

of Wales’s Corporate 
Leaders Group (CLG) 

Coalizão Brasil Clima 
Floresta e Agricultura 

Iniciativas Empresariais 
em Clima (IEC) 

Fiesp 

CNI 

We Mean Business 

Centro Regional de 
Cambio Climático y Toma 

de Decisiones 
Abear Abiquim 

 Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 
 Disseminação e Influência 

Simulação de Sistema de 
Comércio de Emissões | 

GVces 



Para aderir, clique aqui e preencha um breve formulário 

 
 
 
 

Gratuita! 

Empresas membro do ciclo  2017 do Programa Brasileiro GHG 
Protocol, com emissão do Escopo 1 de 2015, acima de 10.000 tCO2e 

Empresas membro do ciclo 2017 das Iniciativas Empresariais - iE do 
GVces 

R$ 4.000,00/ano 
Adesão apenas à Simulação, sem participação no Programa 

Brasileiro GHG Protocol nem iE 

*É necessário ter publicado os inventários corporativo de emissões de GEE a partir de 2013 e pelos anos seguintes 
de participação no Registro Público de Emissões de GEE do Programa Brasileiro GHG Protocol ou em qualquer outro 
canal de comunicação aberto à sociedade 

            

Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 

Adesão 

Para: 

https://pt.surveymonkey.com/r/P3GZL8T


Gestão das emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) e de riscos climáticos com 
vistas à transição para uma economia de 
baixo carbono e resiliente  

Integração da agenda da 
sustentabilidade na cadeia de 
valor das empresas 

Gestão empresarial de dependências, 
impactos e externalidades relacionadas 
a serviços ecossistêmicos  

 

Construção de estratégias e 
diretrizes empresariais para o 

desenvolvimento local  

Quais são as iE? 

ID Local 
Desenvolvimento Local & 

Grandes 
Empreendimentos 

 

TeSE 
Tendências em Serviços 

Ecossistêmicos 

 ISCV 
Inovação e 

Sustentabilidade na 
Cadeia de Valor 

 

EPC e GHG 
Protocol 

Empresas pelo Clima 
 

CiViA 
Ciclo de Vida  

Aplicado 

 
Gestão de impactos ambientais de 
produtos (bens e serviços) a partir 
do pensamento de ciclo de vida 

Rede de empresas em busca de transformação dos desafios da sustentabilidade em 
oportunidades de criação de valor, contribuindo para um novo modelo de 
desenvolvimento, a partir de diversas formas de atuação.  Veja o objetivo de cada iE: 

Recursos 
Hídricos 

http://www.idlocal.com.br/
http://www.tendenciasemse.com.br/
http://www.inovacaonacadeiadevalor.com.br/
http://www.empresaspeloclima.com.br/
http://www.civia.com.br/


Contamos com a participação da sua empresa! 
 

Esta é uma oportunidade de experimentar um mecanismo de mercado como potencial indutor de 
redução e facilitador de compensação de emissões de GEE (gases do efeito estufa) e se preparar para 

contribuir com o debate a respeito de um possível sistema de comércio de emissões no Brasil. 

 
Obrigada! 

 
Mariana Nicolletti 

 mariana.nicolletti@fgv.br 
Coordenadora da Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 

 
Betania Vilas Boas 

betania.vilasboas@fgv.br 
Pesquisadora da Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 

 

Telefone de Contato: 11 3799 4117 
Clique aqui para saber mais! 

 
 
 
 

http://www.empresaspeloclima.com.br/sistema-de-comercio-de-emissoes-da-plataforma-empresas-pelo-clima-sce-epc?locale=pt-br

