


SABILIDADE
emissões") um dos fatores mais importantes
na tomada de decisões sobre investimentos
em longo prazo.

O estudo trabalha com três horizontes
(2010, 2020 e 2030) e se concentra em me-
didas de redução de emissão de gases com
custos estimados de 40 euros por tonelada em
2030. Acreditamos que se trata da primeira
pesquisa microeconômica a considerar todos
os setores, regiões e gases de efeito estufa.

O modo mais barato de reduzir a
emissão de gases de efeito estufa

O cenário meio-termo dos defensores da
limitação da emissão de gases de efeito estu-
fa é o que prevê a concentração de até 450
partes por milhão de moléculas desses gases
na atmosfera, e foi com ele que trabalhamos.
Esse cenário exigiria redução de cerca de 26
gigatons (bilhões de toneladas) de emissões
por ano por volta de 2030. Nesse panorama,
e partindo do princípio de que existem me-
didas que podem aumentar o custo, o custo
marginal por tonelada de emissões evitadas
seria de 40 euros. (Vale lembrar que, desde
o início da atividade do EU ETS, em 2005,
o preço das emissões de gás de efeito estufa
variou de 6 a 31 euros por tonelada.)

Nossa avaliação parte do princípio de que
o foco mundial deve ser a captura de todas as
formas mais baratas de redução no mundo
inteiro. Entre as formas de redução conside-
radas, há medidas de eficiência energética,
medidas de adoção de tecnologias mais efi-
cientes e formas de redução das emissões por
meio da proteção, plantio ou recuperação
das florestas tropicais e da adoção de técnicas
agrícolas mais eficientes. As primeiras contri-
buem para a redução de emissões ao diminuir
a demanda de energia —como melhor sistema
de isolamento dos imóveis. As segundas são
alternativas de geração energética -como a
da energia eólica e do armazenamento de
carbono- e de processos industriais mais
"limpos". Também há formas de redução
das emissões por meio da proteção, plantio
ou recuperação das florestas tropicais e da



adoção de técnicas agrícolas mais eficientes
em termos de gases de efeito estufa.

Não fazemos julgamentos sobre como
deve ser a distribuição dos custos de redução
de emissões. E claro que a capacidade de
pagar pela redução de emissões varia mui-
to de economias desenvolvidas para as em
desenvolvimento, e também entre os países
dentro de cada grupo.

Nossa análise permitiu, antes de mais
nada, algumas observações importantes:
• Seria tecnicamente possível capturar 26,7
gigatons de redução de emissões apenas pela
adoção de medidas que custem menos do
que 40 euros por tonelada. Porém, como
essas possibilidades de custo mais baixo en-
contram-se bastante fragmentadas em setores
e regiões diversos (por exemplo, mais da
metade das reduções potenciais a um custo
de até 40 euros ocorre em economias em de-
senvolvimento) , seria preciso contar com um

sistema de redução mundial. Politicamente,
isso representa um grande desafio.
• A geração de energia e o setor manufatu-
reiro, tantas vezes no centro do debate sobre
mudanças climáticas, são responsáveis por
menos da metade do potencial relativamente
de baixo custo (até 40 euros por tonelada)
para redução de emissões. A conseqüência
é que os responsáveis pela determinação das
políticas também precisam encontrar meios
para solucionar com eficiência as questões
associadas a transporte, construção, reflores-
tamento e agricultura. Esse potencial é mais
difícil de ser atingido, pois envolve bilhões
de pequenos emissores (em geral consumi-
dores), em vez de um número limitado de
grandes empresas, em geral já sujeitas a forte
regulamentação.
• No que se refere a medidas específicas,
quase um quarto do potencial de redução a
custos inferiores a 40 euros abrange medidas



de melhoria da eficiência (sobretudo nos
setores de transporte e de construção) que
envolvem a redução da demanda de energia e
sem custo líquido [ou seja, sem que o custo de
fazê-lo supere o benefício gerado]. As medidas
que incluímos nessa categoria não exigem
mudanças no estilo de vida ou redução dos
níveis de conforto, mas forçaria os responsá-
veis pela determinação das políticas a abordar
atuais imperfeições do mercado e alinhar os
incentivos a empresas e consumidores.
• Encontramos forte relação entre o cres-
cimento econômico e a capacidade de im-
plementar medidas de baixo custo para a
redução de emissões, uma vez que é mais
barato adotar tecnologias limpas ou eficien-
tes do ponto de vista energético na hora de
construir usinas, residências ou veículos novos
do que converter os sistemas existentes.
• Finalmente, tendo 2030 como perspectiva,
quase três quartos do potencial de redução de
emissões derivam de medidas independentes
de tecnologia ou baseadas em tecnologias já
maduras, mais do que em tecnologias ainda
em desenvolvimento.

O papel das economias em
desenvolvimento

Embora as economias desenvolvidas emi-
tam bem mais gases de efeito estufa em pro-
porção a sua população do que as economias
em desenvolvimento, concluímos que as últi-
mas representam mais da metade do potencial
de redução de emissões a um custo inferior a
40 euros por tonelada. As economias em de-
senvolvimento têm essa participação elevada
por três motivos: populações maiores, pelo
fato de os países tropicais terem boa parte do
potencial de evitar emissões no setor florestal
por até 40 euros por tonelada e por custos
mais baixos de redução de emissões no caso
de plantas novas, em oposição à redução de
alto custo em plantas existentes em mercados
desenvolvidos (sobretudo nos setores manu-
fatureiro e de geração de energia).

Medidas associadas ao setor florestal (pro-
teção, plantio e recuperação de florestas) res-
pondem por 6,7 gigatons dos 26,7 gigatons da
redução potencial a um custo de até 40 euros
por tonelada. Estimamos que, por até esse
valor, o desmatamento das florestas tropicais
poderia cair 50% na África e por volta de 75%
na América Latina, por exemplo, e que esse

esforço poderia gerar cerca de 3 gigatons de
redução anual em 2030. Reduções elevadas
nas florestas asiáticas custariam mais, pois
há escassez de terra e a extração comercial
de madeira tem um custo de oportunidade
mais elevado do que a agricultura de subsis-
tência na África e a agricultura comercial na
América Latina.

No que se refere à agricultura e à depo-
sição de resíduos, atividades que produzem
gases de efeito estufa como o metano e o oxi-
do nitroso, as economias emergentes também
representam mais da metade do l ,5 gigaton
de reduções possíveis a um custo inferior a
40 euros por tonelada. As medidas de redu-
ção nesse setor incluiriam a mudança para
técnicas de fertilização e de cultivo, capazes
de gerar menos emissões e capturar metano
dos aterros sanitários.

Redução do crescimento da demanda
energética

Uma redução adicional de 6 gigatons
-quase um quarto do potencial total de re-
dução a um custo de até 40 euros por tone-
lada— pode ser obtida por meio de medidas
cujo custo líquido avaliado em todo o ciclo de
vida seja nulo ou negativo. Esse potencial se
manifesta sobretudo nos setores de transporte
e de construção. Ao melhorar o isolamento
dos imóveis novos, por exemplo, cai a deman-
da por energia para o aquecimento e assim
se reduzem as emissões. Gastos menores com
energia mais do que compensam os custos
com isolamento melhor. Segundo nosso es-
tudo, medidas como essa, além de algumas
outras no setor de manufaturas, significam
a possibilidade de praticamente cortar pela
metade o crescimento futuro na deman-
da mundial de eletricidade (de 2,5% para
1,3%, aproximadamente).

No que se refere a medidas que teriam
um custo líquido, descobrimos que cerca
de 35% das reduções totais com um custo
líquido de até 40 euros por tonelada estão
relacionadas ao setor florestal, 28% ao setor
de manufaturas, 25% ao setor energético, 6%
à agricultura e 6% aos transportes.

Geração alternativa de energia
O setor de energia representou 9,4 giga-

tons, ou 24%, das emissões mundiais de gases
de efeito estufa em 2002, último ano em que
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foram apresentadas cifras mundiais consisten-
tes relacionadas a todos os setores. No cená-
rio business-as-usual da International Energy
Agency, as emissões decorrentes da geração
energética aumentarão para 16,8 gigatons
por ano em 2030, em conseqüência de um
aumento de 100% na demanda mundial por
eletricidade. Para esse setor, destacam-se cinco
grupos de medidas de redução a um custo
inferior a 40 euros por tonelada: redução da
demanda, captura e armazenamento de car-
bono, energias renováveis, energia nuclear e
melhora da eficiência das usinas de combustí-
veis fósseis no que se refere aos gases de efeito
estufa. Juntas, essas medidas têm possibilidade
de reduzir as emissões totais do setor para 7,2
gigatons em 2030, aproximadamente.

Entre as tecnologias de geração de ener-
gia, a nuclear (as emissões evitadas custam de
O a 5 euros por tonelada) é a fonte de redução
mais barata e de custo competitivo aproxima-
do à energia gerada pelos combustíveis fós-
seis. Estimamos que as reduções decorrentes
da captura e armazenamento podem custar
de 20 a 30 euros por tonelada em 2030; as da
energia eólica, cerca de 20 euros por tonela-
da, com ampla variação de custo dependendo
da localização e da adoção anterior de fontes
de eletricidade que dependam das condições
climáticas. Em nosso modelo, para o setor de
energia, o custo adicional de atingir a meta
de 450 partes por milhão, na comparação
com o atual cenário business-as-usual, seria

de cerca de 120 bilhões de euros por ano
em 2030. Esse número ilustra as potenciais
conseqüências, para as empresas do setor de
energia, de quaisquer medidas regulatórias
que visem reduzir as emissões de gases de
efeito estufa.

A adoção da redução potencial descrita
acima provavelmente criaria grande mudança
da tradicional geração de energia a partir do
gás e do carvão para energias renováveis e
nuclear. Em nosso estudo, plantas industriais
movidas a carvão que capturam e armazenam
o carbono aumentariam sua participação na
capacidade de geração de energia do planeta
de zero em 2002 para 17% em 2030; as ener-
gias renováveis (considerando o elevado, ainda
que lento, crescimento das hidrelétricas de
grande escala), de 18% para 32%; e a energia
nuclear, de 17% para 21%. E a energia com
origem em combustíveis fósseis sem captura e
armazenamento de carbono, por outro lado,
passaria de 65% para 30%.

Reduções com baixa tecnologia
O papel da tecnologia na redução das

emissões é objeto de grande debate. Nós
concluímos que 70% das reduções possíveis
a um custo inferior ou igual a 40 euros por
tonelada não dependeriam de nenhum gran-
de desenvolvimento tecnológico. Trata-se de
medidas que ou envolvem pouca tecnologia
(como as aplicáveis no setor florestal e na
agricultura) ou dependem sobretudo de tec-
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nologias maduras, como a energia nuclear, a
energia hidrelétrica de pequena escala e a ilu-
minação energeticamente eficiente. Os 30%
das reduções restantes dependem de novas
tecnologias ou de uma redução significativa
no custo das tecnologias existentes, como a
captura e armazenamento de carbono, bio-
combustíveis, energia eólica e painéis solares.
Não se trata de reduzir a importância da pes-
quisa e desenvolvimento para a redução de
emissões, mas de reforçar o peso das reduções
low-tech tendo 2030 como perspectiva.

As conseqüências
Nossa análise revelou uma série de impli-

cações importantes para cada setor e região
caso seja feita a escolha pela redução das
emissões. Resumimos a seguir as principais
conclusões gerais:

Custos da redução de emissões. O gasto,
para a economia mundial, do cenário de
450 partes por milhão descrito neste artigo
dependeria da capacidade de capturar todo
o potencial de redução a custos iguais ou
inferiores a 40 euros por tonelada. Se isso
ocorrer, nossa curva de custos indica que o
custo de redução anual no mundo poderia
chegar a cerca de 500 bilhões de euros em
2030, ou 0,6% do PIB mundial projetado para
esse ano. No entanto, caso sejam necessárias
soluções mais caras para atingir a meta de
reduções, o custo poderia chegar a 1,1 trilhão
de euros, ou 1,4% do PIB mundial.

Se, como sugerem alguns especialistas no
debate sobre o clima, o custo de redução das
emissões poderia ser uma apólice de seguro
contra as possivelmente severas conseqüên-
cias das emissões descontroladas no futuro,
pode ser importante comparar os custos com
o total mobilizado anualmente pelo setor de
seguros (sem contar seguros de vida) em todo
o planeta: em 2005, esse valor correspondeu a
aproximadamente 3,3% do PIB mundial.

Regulamentação atenta aos custos. Caso os
responsáveis pela regulamentação optem

AS EMPRESAS DE ENERGIA OU
INTENSIVAS EM ENERGIA VIVERÃO
SITUAÇÃO SIMILAR À DA CRISE DO
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por estabelecer programas para reduzir as
emissões de gases de efeito estufa, é impor-
tante ter em mente quatro tipos de medidas
de contenção de custos:
1. Garantia de padrões técnicos e regulamen-
tação estritos sobre a eficiência energética
dos veículos e edificações.
2. Estabelecimento de incentivos estáveis de
longo prazo para estimular os geradores de
energia e indústrias a desenvolver e empregar
tecnologias eficientes com respeito aos gases
de efeito estufa.
3. Oferta de incentivos e apoio suficientes
para melhorar a eficiência de custos de algu-
mas tecnologias específicas, como a captura
e armazenamento de carbono.
4. Garantia de que o potencial no setor flo-
restal e agricultura é abordado de maneira
efetiva, sobretudo nos países em desenvol-
vimento. Esse tipo de sistema teria de estar
estreitamente ligado a uma agenda de de-
senvolvimento mais ampla.

Mudança no ambiente de negócios. No caso
das empresas do setor de energia e intensivas
em energia, a intensificação da regulamen-
tação das emissões de gases de efeito estufa
implicaria mudanças no ambiente de negó-
cios mundial de modo similar ao que ocorreu
a partir da crise do petróleo, na década de
1970. Seria grande o impacto sobre questões
essenciais da estratégia das empresas, com-
petitividade de custos, decisões de investi-
mento e valor dos diferentes tipos de ativos.
As empresas desses setores fariam bem em
avaliar com cuidado os efeitos dos diferentes
tipos de regulamentação de gases de efeito
estufa, contribuir para sua elaboração e se
posicionar de forma adequada.

Independentemente de se, como ou quan-
do os países do mundo agirem para diminuir
as emissões de gases de efeito estufa, os for-
muladores de política e as lideranças empre-
sariais se beneficiarão de um entendimento
completo dos aspectos econômicos relativos
às diferentes abordagens para a redução, bem
como de suas implicações para os negócios
e para a economia mundial. •

O artigo foi escrito por Per-Anders Enkvist, Toms Nauclér
e Jerker Rosander, consultores da firma de consultoria
McKinsey em Estocolmo, Suécia. A revisão técnica é do
especialista brasileiro Luiz Gylvan Meira Filho.
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