
O HOMEM DO

CLIMA
EX-GUITARRISTA E AGRÔNOMO, PEDRO MOURA COSTA
CRIOU UMA EMPRESA DE CRÉDITOS DE CARBONO
QUANDO ESSE MERCADO MAL ENGATINHAVA. HOJE A
ECOSECURITIES É LÍDER MUNDIAL NA ÁREA E GERENCIA
PROJETOS QUE VALEM 4 BILHÕES DE EUROS - E
SEU FUNDADOR JÁ GANHOU ATÉ UM PRÊMIO NOBEL

O que pode sair da mistura
de um ex-guitarrista de
44 anos, uma das maio-
res petrolíferas do mun-

do e o Protocolo de Kyoto? A história se
deu assim: em 2005, a Irani, fabricante
nacional de papel e celulose, virou um
caso de sucesso global ao descobrir que
as sobras de seu processo de produção
poderiam virar energia - além de valer
muito dinheiro. Em sua planta indus-
trial, localizada no interior de Santa
Catarina, a empresa substituiu as an-
tigas caldeiras abastecidas a óleo por
novos equipamentos movidos a cascas
de árvores, galhos e pedaços de madei-
ra. Com a troca de combustível fóssil
por renovável, além de gerar energia
limpa, a companhia evitou que os res-
tos florestais fossem parar em aterros e
se transformassem em metano, um gás
21 vezes mais nocivo para o aquecimen-
to global do que o CO2. A mudança da

parafernália industrial custou à Irani
R$ 23 milhões, mas a empresa não teve
prejuízo. Gerou um crédito de carbono
para cada tonelada de CO2 que deixou
de jogar na atmosfera, e se aventurou
num negócio até então pouquíssimo
comum: ser paga para não poluir. Des-
de que desenvolveu o projeto, já faturou
R$ 4 milhões com a venda dos créditos.

Do lado de lá do Atlântico, a anglo-
holandesa Shell estava na contramão da
brasileira. Com negócios em países in-
dustrializados signatários do Protocolo
de Kyoto, tratado internacional que de-
termina metas para a redução de emis-
sões, a gigante do petróleo tinha duas
alternativas: reduzir a liberação de ga-
ses do efeito estufa em sua produção ou
comprar o direito de poluir (na forma de
créditos de carbono) de países em desen-
volvimento, que ainda não têm metas a
ser cumpridas. Optou pela segunda.

A ponte entre a Irani e uma das

maiores multinacionais petrolíferas
do mundo foi feita pelo brasileiro Pedro
Moura Costa. Paulistano, 44 anos, o
engenheiro agrônomo criado no bair-
ro carioca de São Conrado fundou, em
1997, a EcoSecurities, hoje a líder global
no setor de identificação e comércio de
créditos de carbono. Fez isso numa épo-
ca em que a mudança climática ainda
não havia conquistado atenção global
e o mercado de carbono sequer existia.
A empresa chegou à casa dos 350 mi-
lhões de libras em valor de mercado na
Bolsa de Londres - em meados de julho,
valia 110 milhões de libras -, e hoje ge-
rencia um sexto do portfólio mundial
de projetos registrados na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), algo em
torno de 4 bilhões de euros em créditos
de carbono, a commodity do futuro.

De seu escritório em Oxford, na
Inglaterra, Costa tem a missão de des-
cobrir como empresas ou até mesmo
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países podem diminuir a liberação de
gases e ganhar dinheiro com os créditos
gerados. Os projetos não ficam restritos
a empresas fabricantes de papel, como
a Irani. A EcoSecurities já capturou
gases em fazendas de porcos nas Fili-
pinas, em criações de frango na índia e
em aterros sanitários no México. Feito
isso, ela compra os créditos de carbono
ou os vende no mercado internacional,
para indústrias como a Shell, gran-
des fundos e bancos de investimentos.

Antes de cursar engenharia agro-
nômica, Costa dividia seus dias entre
o surfe com os amigos e os ensaios com
o primo Rodrigo Santos, baixista do
Barão Vermelho. Por pouco, o futuro
engenheiro não se tornou guitarris-
ta da banda de rock carioca. Costa, à
época nada familiarizado com termos
como aquecimento global ou Protoco-
lo de Kyoto, deixou de lado a potencial
carreira de músico para se dedicar à
universidade. "Minha vontade era
morar no campo. Escolhi agronomia
porque não queria colocar terno e
gravata", diz. "Acabou que hoje tenho
de usar terno quase todos os dias."

De lá para cá, a trajetória desse pau-
listano reservado, avesso a expor sua
vida pessoal, foi ascendente. Recém-for-
mado na Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, saiu do Brasil para cursar
mestrado e doutorado em biotecnologia
vegetal na Universidade de Londres,
como bolsista do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). Depois de quatro anos na
Inglaterra, mudou-se para a Malásia,
onde participou, no início dos anos 90,
do primeiro projeto de financiamento de
créditos de carbono do mundo. "Foi uma
época interessante do setor, porque todas
as novidades dos mecanismos financei-
ros estavam sendo moldadas", afirma.

Na Malásia, o primeiro cliente de
Costa foi o governo holandês, que alo-
cou US$ 25 milhões para o plantio de
florestas no sudeste asiático a fim de

neutralizar as emissões provenientes
da operação de uma termoelétrica. Na-
quele tempo, ninguém sabia ao certo
quanto cobrar por esse tipo de serviço.
De olho nessa brecha, o engenheiro
ajudou a desenvolver o modelo aceito
internacionalmente de como se tran-
saciona um serviço ambiental. E ficou
conhecido por isso, principalmente
fora do Brasil. "Os livros menciona-
vam a venda, mas ninguém tinha co-
locado em funcionamento. Ajudei a
estabelecer as garantias e obrigações
das partes e como se dá o pagamento do
serviço", diz. A metodologia foi licen-
ciada para um dos maiores grupos de
verificações de commodities do mun-
do, o francês SGS, e é utilizada até hoje.
Em 2007, Costa dividiu, com outros
3 mil especialistas do Painel Intergo-

vernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC) e com o ex-vice-presidente ame-
ricano Al Gore, o Prêmio Nobel da Paz.

CARA LEGAL
"Sabe aquela pessoa que você olha

e logo pensa: 'poxa, fulano é um cara
legal!'. Então, foi bem por aí." Assim
Tasso Azevedo, diretor do Serviço Flo-
restal Brasileiro no Ministério do Meio
Ambiente, define Pedro Moura Costa.
Os dois se conheceram a bordo de um
barco no rio Tapajós, no Pará, durante
uma expedição para realizar o plano de
manejo da Floresta Nacional do Tapajós.
A empatia foi imediata. "Tivemos uma
conversa interessante sobre o Protocolo
de Kyoto", diz Azevedo, então consultor
do Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (Imaflora). "O Pedro
é objetivo sem deixar de ser simpático.
Quando não concorda com alguma coi-
sa, discute, mas sem criar animosidade."

Em 1995, quando conheceu Aze-
vedo nas águas do Tapajós, o futuro
presidente da líder mundial do mer-
cado de carbono estava de malas pron-
tas para sair da Malásia e retornar à
Inglaterra. Tinha acabado de concluir
um trabalho na área de manejo flores-
tal que, assim como os mecanismos
financeiros de comercialização de
créditos de carbono, virou referência
mundial. "Vários questionamentos
importantes do setor florestal vieram
desse estudo", afirma Azevedo. Grosso
modo, Costa mostrou que uma vege-
tação nativa pode ser recuperada em
apenas 30 anos, se adotadas técnicas
de baixo impacto durante a exploração
da floresta. No modo convencional,
ou seja, sem nenhum cuidado, o mes-
mo resultado seria obtido em 60 anos.

De volta à Inglaterra, o engenheiro
agrônomo queria expandir para o res-
tante do mundo o modelo de projetos
desenvolvidos durante sua experiência
no sudeste asiático. Foi o primeiro pas-
so para criar, no início de 1997, a empre-
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sa EcoSecurities, cujas sedes ficavam
na sala da casa do próprio empreende-
dor, em Oxford, e num pequeno escri-
tório em Los Angeles, onde trabalhava
seu sócio, Marc Stuart. Nesse período,
Costa atuou no primeiro projeto com
redução de emissões certificado, na
Costa Rica, prestou consultoria ao Ban-
co Mundial e ao IPCC e foi convidado
pela Universidade de Oxford para ser
professor associado e pesquisador.

"Pedro é um exemplo de pionei-
rismo, criatividade e ousadia", diz
Virgílio Viana, Ph.D. em biologia pela
Universidade de Harvard e diretor da
Fundação Amazonas Sustentável. A
sucessão de predicados tem uma expli-
cação. Quando Costa criou a EcoSecu-
rities, o Protocolo de Kyoto ainda não
tinha sido assinado. Dessa forma, não
estava claro para o mundo que os pa-
íses, assim como as empresas, seriam
obrigados, no futuro, a cuidar de suas
emissões. "Ele bateu muito a cabeça
para defender um mercado quando
ele ainda nem existia", diz Azevedo.

O conforto de Costa veio em de-
zembro de 1997, quando o Protocolo de
Kyoto foi estabelecido e 36 nações indus-
trializadas (com exceção dos Estados
Unidos) se comprometeram a diminuir,
no período de 2008 a 2012, as emissões
de gases do efeito estufa em 5,2%, em
relação às emissões de 1990. "Foi a con-
firmação da nossa visão: o comércio de
carbono seria, sim, um instrumento im-
portante na batalha ambiental contra as
mudanças climáticas", afirma Costa. O
mercado foi oficializado e a EcoSecuri-
ties começou a crescer. Embora as pers-
pectivas fossem boas, o engenheiro não
conseguiria, tão cedo, levar a empresa
para seu país de origem. "No Brasil, as
posições eram conservadoras e as pes-
soas não acreditavam nesse novo ne-
gócio. Essa era uma grande frustração
do Pedro", diz Azevedo. A transação de
carbono é, de fato, um negócio de risco.
As ações da EcoSecurities chegaram a

ser vendidas na Bolsa de Londres por
4,14 libras, em julho de 2007. Um ano
depois, são negociadas a 0,75 libra
- uma desvalorização de mais de 80%.
"Como o mercado de capital em geral,
nossas ações estão em baixa. A crise glo-
bal atual afetou as instituições financei-
ras e os bancos que se interessam pelo
mercado de carbono", diz Costa. Outra
possível explicação seria o fato de a em-
presa ter reduzido em cerca de 20%, no
final do ano passado, a expectativa de
créditos de carbono que será capaz de
oferecer ao mercado até 2012. Também
para isso, ele tem uma explicação. Costa
recorre ao atraso da ONU na aprovação
dos projetos e na emissão oficial dos
créditos. "É uma arquitetura louca. São
milhões de dólares administrados por
uma instituição não financeira e lenta.

O mercado cresceu numa velocidade
maior do que a esperada e eles não es-
tão preparados para lidar com isso."

Mas o principal calcanhar de
Aquiles do mercado de carbono tal-
vez seja outro. Uma parcela de cien-
tistas e ambientalistas mais radicais
acreditam que o mecanismo reduz as
obrigações do mundo industrializado
e impede uma diminuição maior das
emissões de CO2 no planeta. A polê-
mica é uma das situações que podem
comprometer o futuro das transações.
"A EcoSecurities aproveitou uma ja-
nela de oportunidades. Resta saber
até quando essa janela vai estar aber-
ta", afirma Marco Antônio Fujihara,
sócio do Instituto Totum, consultoria
especializada em projetos de susten-
tabilidade com sede em São Paulo.

Nada disso, porém, parece tirar o
sono do ex-guitarrista, que hoje restrin-
ge suas atividades musicais a tocar para
as duas filhas pequenas. Se tudo correr
como os especialistas esperam, a EcoSe-
curities deve ter, em breve, seu segundo
arranque financeiro. O primeiro foi em
2005, quando a Rússia se tornou signa-
tária de Kyoto e o protocolo entrou em
vigor. Àquela época, a companhia tinha
cinco escritórios e 30 empregados. Hoje
são 29 unidades e 300 funcionários. O
segundo salto pode se dar a partir deste
ano, até 2012, quando os países indus-
trializados deverão cortar em 5,2% as
emissões de gases. A meta poderá ga-
nhar força depois que os países mem-
bros do G8 se comprometeram, no início
de julho, a reduzir suas emissões em
50% até 2050. Enquanto isso, Costa se-
gue a sua já nada tranqüila rotina diária:
enxurradas de ligações internacionais,
reuniões com investidores, viagens para
os outros escritórios da empresa e Bla-
ckBerry ligado também na madrugada.
"Trabalho muito mais do que queria", diz
Costa, sócio majoritário da empresa, com
10% das ações. Se o mercado esquentar
ainda mais, isso pode ser só o começo.

Text Box
Fonte: Época Negócios, ano 2, n. 18, p. 123-126, ago. 2008.




