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Empresas discutem formas de reduzir voluntariamente as emissões de carbono 
 
Desde que a possibilidade de acordo internacional sobre o clima se esgotou em Copenhague, 
empresários das áreas de consultoria, energia e telecomunicações foram se organizando na 
busca de novas saídas. Foi assim que cerca de cem executivos que já operam a compra e 
venda de créditos de carbono, ou estão prestes a entrar no negócio, participaram de 
discussões inusitadas no último dia 24 de fevereiro, em São Paulo. Durante o seminário 
“Oportunidades e Desafios do Mercado de Carbono Pós COP-15” foi dada a conhecer uma 
amostra de como as negociações vêm sendo feitas. 
 
Em atuação paralela ao Protocolo de Quioto, governo, cidadãos e ONGs arregaçaram as 
mangas e decidiram reduzir as emissões dos gases de efeito estufa por conta própria. 
 
Essa falta de clareza, essa indefinição da COP-15 produziu um cenário em que ninguém 
entende ninguém — disse José Miguez, coordenador-geral das mudanças do clima do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 
 
Miguez tem como missão representar o Brasil em negociações climáticas, o que dá a ele 
autoridade suficiente para enumerar os desafios que devem ser enfrentados sem o que, diz, 
não haverá avanço: A confirmação de Quioto pelos países desenvolvidos; os Estados Unidos 
assumirem a responsabilidade de fiscalizar as emissões; e os países ou regiões desenvolvidos 
cumprirem as metas de redução de forma obrigatória (compliance).  
 
Empresários da agroindústria estão enxergando a necessidade de adotar uma estratégia mais 
preventiva, segundo Divaldo Rezende, diretor da CantorCO2e. Entre os vários motivos que ele 
cita há um premente: O aumento da temperatura, devido às mudanças climáticas, pode 
diminuir as áreas de cultivo das culturas, causando prejuízo que pode chegar perto de R$ 7 
bilhões até 2020. 
 
Apesar do malogro da COP-15, que fez despencar o preço do carbono em quase 10%, Rezende 
garante que o mercado de compra e venda de créditos vem crescendo e tem espaço para 
avançar muito mais. Em 2008 o montante comercializado bateu nos US$ 120 bilhões de 
dólares; em 2009 não avançou muito, mas cresceu para US$ 125 bilhões. 
 
O carbono é o 17º produto de exportação do Brasil, diz Rezende. O mercado vem avançando 
tanto que a Bovespa promete o primeiro leilão de créditos de carbono para abril. Empresas 
que não conseguem suas metas de diminuição de emissões têm a possibilidade de investir em 
MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos países em desenvolvimento. O Brasil, por 
exemplo, tem mais de 5 mil projetos: Isso significa que o país consegue reduzir 47 milhões de 
toneladas de carbono/ano — disse Rezende. 
 
Mesmo assim, os cientistas estão preocupados. Em sua fala, o físico José Goldemberg repetiu 
um alerta: Se as emissões continuarem aumentando por volta de 2% ao ano, chegaremos em 
2050 com um aumento de 2 graus na temperatura. A demanda mundial de energia é 
dominada por combustíveis fósseis; mais de 70% das emissões mundiais são de gases que 
provocam o efeito estufa. 
 
Enquanto a China e a Índia se carbonizam, Goldemberg diz que o Brasil está na linha da 
descarbonização. 
 
Copenhage mostrou a necessidade de mudar a discussão. Até 2012, quando termina o 
Protocolo de Quioto, há tempo para negociar um acordo mais estruturado: se os Estados 
Unidos apresentarem suas metas, poderão pressionar a China — disse. 
 
Questionado sobre a validade das medições do IPCC (sigla em inglês do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas), ele insistiu: Ninguém questiona o aquecimento 



da Terra. Desde 1850 há termômetros de boa qualidade e, a partir de então, a temperatura 
subiu 1 grau — disse. 
 
Diante desse quadro, e sem qualquer regulamentação para o setor, o advento do mercado 
voluntário de comercialização de créditos de carbono não poderia vir em melhor hora, segundo 
Stefano Merlin, presidente da Carbon Social Serviços Ambientais: O mercado voluntário é 
adequado para médias e pequenas empresas com volumes de redução importantes — disse. 
As empresas têm se prontificado a quantificar suas emissões de gases de efeito estufa; há 
demanda de compradores que sabem dos benefícios sociais e ambientais. 
 
Merlin assegurou que há amadurecimento por parte das empresas. 
 
A tendência mundial das empresas é neutralizar as emissões, por isso há um grande potencial 
de crescimento e uma das ferramentas é a compra de créditos do mercado voluntário. 
 
Robert Dornau, vice-presidente da Carbonflow, empresa fundada em 2006, disse que o ciclo do 
projeto de compra e venda de créditos tem duração de 150 dias, no caso do México, e de até 
320 dias (caso da China). 
 
Mas os procedimentos são complexos, há problemas de transparência, de auditorias 
incompletas e um mercado em constante transformação. 
 
Para Ricardo Zibas, gerente de sustentabilidade da KPMG no Brasil, as lições aprendidas em 
campo auxiliam no processo de elaboração dos inventários de emissões reportado pelas 
empresas. Oportunidades de redução não faltam, segundo Zibas, que cita como exemplo a 
gestão da frota das empresas como ponto de partida. 
 
Estamos num processo de melhoria contínua, reavaliando os anos anteriores para escolher o 
padrão a ser utilizado. 
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