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SALVAR O
PLANETA
DA LUCRO
Os bons negócios das
empresas brasileiras
com créditos de carbono

Duda Teixeira

A
s emissões mundiais de dióxido
de carbono (CO2), o principal
vilão do efeito estufa, aumen-
tam à média anual de 2,5%,

de acordo com estatísticas di-
vulgadas na semana pas-
sada. Até seis anos
atrás, o aumento mé-
dio era inferior a 1%
ao ano. Há várias
formas de ajudar
na redução dessas
emissões devastado-
ras para o clima glo-
bal. Uma das mais
promissoras é ganhar

dinheiro para salvar o planeta. O Brasil
é o segundo país com o maior número
de projetos para a venda de créditos de
carbono, atrás apenas da índia, e o se-
gundo pelo critério de redução de emis-
sões entre os países emergentes. Nos úl-
timos seis anos, empresas brasileiras
venderam mais de 300 milhões de reais
desses certificados concedidos como re-
compensa por projetos de redução nas
emissões de gases do efeito estufa O
potencial de faturamento nos próximos

seis anos é estimado em 4 bi-
lhões de reais, sem conside-

rar novos projetos que po-
dem vir a ser criados
nesse período — o que
aumentaria ainda mais
o valor.

A base desse ne-
gócio é um acordo as-
sinado em uma confe-

rência da ONU em
1997, o Protocolo de Kio-
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to, que tem a adesão de 189 nações.
Nesse documento, os países se compro-
metem a diminuir a emissão de dióxido
de carbono até retornar a níveis inferio-
res aos de 1990. Para estar de acordo
com as regras, uma empresa pode dimi-
nuir as próprias emissões ou comprar
créditos de carbono de companhias dos
países em desenvolvimento para com-
pensar a poluição que sua atividade pro-
voca. Esse mercado tornou-se bilioná-
rio. Só no ano passado, foram vendidos
na Europa 10 bilhões de dólares em li-
cenças de emissão de carbono. O Bra-
sil, como outros 147 países em desen-
volvimento signatários do Protocolo de
Kioto, não é obrigado a conter a libera-
ção dos gases, mas tem o direito de
vender os créditos da sujeira que dei-
xou de fazer. Os brasileiros estão bem
colocados nesse negócio graças à expe-
riência com projetos de redução de
emissões — empresas nacionais foram
as primeiras a registrar um projeto na
ONU, em 2004 — e ao baixo custo de
implantá-los por aqui.

Há duas maneiras de ganhar dinhei-
ro com a venda de créditos de carbono.
A primeira segue os critérios do Proto-
colo de Kioto. Nesse caso, os projetos
são registrados na ONU e podem ter
seus créditos vendidos a empresas da
União Européia e do Japão, cujos gover-
nos já estabeleceram metas de redução
da poluição para alguns setores indus-
triais. Cada crédito significa que a com-

panhia retirou da atmosfera l tonelada
de CO2 e repassa ao comprador o direi-
to de emitir o equivalente em gases po-
luentes. Antes do registro do projeto na
ONU, é preciso que ele seja recomenda-
do por uma comissão interministerial do
governo brasileiro — isso costuma levar
de quatro a seis meses, devido ao exces-
so de burocracia. Os
negócios brasileiros
são feitos sobretudo
com compradores eu-
ropeus. A segunda
opção para ganhar di-
nheiro com as licen-
ças para poluir é colo-
car os créditos à ven-
da em bolsas inde-
pendentes. A princi-
pal é a Bolsa do Cli-
ma de Chicago, fun-
dada em 2003. Os
compradores, ali, são
principalmente em-
presas americanas
que, apesar de não ser
obrigadas por lei (o
presidente George W.
Bush não aderiu ao
Tratado de Kioto).
compram créditos pa-
ra demonstrar sua
preocupação com o
meio ambiente. IBM,
Ford e Motorola estão
entre as companhias

Executivos chegam
para a feira Carbon
Expo. na Alemanha,
em maio:
antecipação européia
da redução de COz
estimulou o mercado
de carbono

que compram créditos
em Chicago. Há em-
presas brasileiras que
atuam nos dois merca-
dos. Os fabricantes de
celulose brasileiros
Klabin. Cenibra e Su-
zano e a indústria quí-
mica Rhodia têm cré-
ditos à venda em Chi-
cago. Mas só a Ara-
cruz já efetuou uma

l venda. A Suzano Papel
| e Celulose conta con-
cretizar, neste mês, um
negócio de 3,5 mi-

lhões de dólares.
Em Chicago, podem ser negociados

os créditos de projetos que reduziram a
emissão de seis gases do efeito estufa.
Pelos critérios da ONU, só valem três ti-
pos de gases. Outra diferença ê que na
Bolsa do Clima de Chicago podem en-
trar projetos de reflorestamento — o

que explica a predo-
minância de empresas
brasileiras de celulo-
se no pregão. Quando
as plantas crescem,
transformam o carbo-
no do ar em troncos,
folhas e raízes. Esse
método de seqüestro
de carbono, no entan-
to, não é reconhecido
pelas regras de Kioto
e não vale para a Eu-
ropa e o Japão. O jei-
to, então, é vender os
projetos em Chicago,
onde a procura é me-
nor e os créditos cus-
tam a metade.

A Rhodia ganhou
créditos de carbono
com a instalação de
filtros em suas fábri-
cas de náilon em Pau-
línia, no interior de
São Paulo, e na Coréia
do Sul para impedir a
liberação de oxido ni-
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troso, 310 vezes pior para o aquecimen-
to global que o gás carbônico. O projeto
está registrado na ONU e já rendeu 140
milhões de reais. "No futuro, as empre-
sas terão de administrar o balanço ener-
gético tão bem quanto fazem hoje com
seu balanço financeiro", diz o econo-
mista amazonense Rafael Marques, vi-
ce-presidente da Bolsa do Clima de
Chicago. O crescimento do comércio
de créditos de carbono é tal que já exis-
tem até corretores especializados (os
chamados brokers), que compram a li-
cença de projetos incipientes para re-
vendê-la a um preço mais alto no futu-
ro, ou simplesmente aproximam vende-
dores e compradores.

"O mercado de carbono é o melhor
exemplo de como o capitalismo pode es-
tar a serviço do meio am-
biente", diz o carioca Pedro
de Moura Costa, presidente
da EcoSecurities, empresa
baseada em Londres, que
investe em 273 projetos
limpos pelo mundo, 32 de-
les no Brasil. "Em alguns
anos, os brasileiros estarão
tão familiarizados com as
cotações do carbono como
hoje estão com os valores
do dólar ou do ouro",
acrescenta Costa. A previ-
são faz sentido porque um

Cultivo de mudas em
Santa Catarina: árvores

retiram carbono do ar

quinto de todos os projetos de redução
de carbono registrados na ONU é brasi-
leiro — são 79, com outros 118 prestes
a ser inscritos.

'Todo dia vem um europeu ou japo-
nês bater na nossa porta", diz Meire Fer-
reira, diretora do Instituto Sadia de Sus-
tentabilidade. Em 2004, a empresa de
alimentos instalou biodigestores em
granjas próprias e em outras de pequeno
e médio porte no Paraná e em Santa Ca-
tarina. Dentro desses equipamentos, pa-
recidos com tanques fechados, os deje-
tos de suínos fermentam e o gás metano
liberado por eles é transformado em gás
carbônico (o metano tem um impacto 21
vezes maior sobre o aquecimento glo-
bal). Em maio deste ano, a Sadia vendeu
por 90 milhões de reais o metano que

deixou de emitir a um broker com sede
em Luxemburgo e um banco francês.

"Em um futuro não muito distante,
espera-se que Brasil, índia, China e Es-
tados Unidos também tenham metas de
redução de emissões, o que fará com
que o mercado de créditos de carbono
cresça ainda mais", diz o português Pe-
dro Sirgado, superintendente de meio
ambiente e de sustentabilidade da Ener-
gias do Brasil, companhia que espera fa-
turar 9 milhões de dólares com a venda
de créditos gerados por projetos limpos
de produção de energia. No início do
próximo ano. a Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F) de São Paulo planeja
inaugurar um leilão eletrônico especiali-
zado no mercado de carbono. A BM&F
espera, com isso, facilitar um comércio

que hoje ainda depende
muito de negociações dire-
tas entre vendedores, com-
pradores e brokers. No iní-
cio, só serão admitidos
projetos já verificados e
aceitos pela ONU. Diz
Guilherme Fagundes, che-
fe de projetos especiais da
BM&F: "A mudança cli-
mática é um fato incontes-
tável, e recorrer às regras
econômicas é uma exce-
lente forma de lidar com o
problema". •

Text Box
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