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25 de junio

Presentación y debate de proyectos de investigación académica y
publicaciones que analizan y ofrecen recomendaciones sobre las
experiencias de fijación de precios de carbono en América Latina.
26 de junio

Debate de iniciativas reguladoras y voluntarias, así como las posibles
contribuciones de tecnologías y enfoques innovadores para avanzar
la agenda en la región.
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Socios

Transportadora Oficial del Evento
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Projecto Aura Solar I
South Pole
Neutralización de las emisiones del evento
mayores proyectos de energía
fotovoltaica en América Latina y clave para impulsar la
revolución de la energía limpia en México.
Aura Solar I es uno de los

La planta genera aproximadamente 82 GWh de energía solar por año y

evita 42.500 toneladas de emisiones de gases de efecto
invernadero anualmente.
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Agenda – Encuentro Académico
09h00

Bienvenidos

09h30

Sesión I – investigaciones sobre precios al carbono en los sectores bosques y agricultura y MRV

11h00

Café

11h15

Sesión II – costos y impactos de la reducción de emisiones, política fiscal y NDC de Brasil

12h30

Almuerzo Libre

13h30

Sesión III – precios a partir de la curva MACC y preparación para SCE en Colombia y México

15h00

Café Libre

15h15

Sesión sobre PMR Brasil: aprendizajes y experiencia

17h30

Cierre del día
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Bienvenidos!
Escuela de Administración de Empresas de São Paulo
Centro de Estudios en Sostenibilidad
Guarany Osório
Konrad Adenauer Stiftung
Programa Regional Seguridad Energética y Cambio
Climático en América Latina
Christian Huebner
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Desafíos y oportunidades para el establecimiento de un sistema de
medición, reporte y verificación (MRV) para respaldar el precio del
carbono en Brasil
Viviane Romeiro, Juliana Speranza

1ª SESIÓN

Herramienta de MRV en el sector agrícola
Viviane Romeiro, Talita Esturba

Contribución del sector forestal para el precio al carbono
Alexandre Prado, Miguel Calmon, Alan Batista
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Desafíos y oportunidades para el establecimiento de un
sistema de medición, reporte y verificación (MRV) para
respaldar el precio del carbono en Brasil
Juliana Speranza
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Desafios e oportunidades para o
estabelecimento de um sistema de
MRV no Brasil
Juliana Speranza, WRI Brasil

FÓRUM LATINO-AMERICANO DE PRECIFICAÇÃO DE CARBONO NO BRASIL
SÃO PAULO, 25 DE JUNHO DE 2018

POLÍTICA CLIMÁTICA BRASILEIRA SOB UMA PERSPECTIVA
TEMPORAL

Fonte: SIRENE/MCTIC.
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POLÍTICA CLIMÁTICA BRASILEIRA SOB UMA PERSPECTIVA
TEMPORAL

Fonte: SIRENE/MCTIC.

11

POLÍTICA CLIMÁTICA BRASILEIRA SOB UMA PERSPECTIVA
TEMPORAL

Fonte: SIRENE/MCTIC.
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POLÍTICA CLIMÁTICA E PRECIFICAÇÃO DE CARBONO
• O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37%
até 2025 e apresentou o indicativo de redução de 43%, até 2030.
• Instrumentos econômicos que apoiem a transição para a descarbonização da
economia são estratégicos.
• Desde a PNMC criada em 2009 era prevista a criação de um mercado de
carbono.

Fonte: SIRENE/MCTIC.
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SISTEMA DE MRV
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DESAFIOS NA CRIAÇÃO DE SISTEMA DE MRV NO BRASIL

• Implementação (avanços e retrocessos)
• Harmonização (sistemas estaduais, sistema nacional,
sistema mandatório, sistema voluntário)

• Coordenação e governança climática
• Inovação (cobertura setorial)
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Herramienta de MRV en el sector agrícola
Talita Esturba
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Fórum Latino-Americano de
Precificação de Carbono, 2018

Talita Esturba
Viviane Romeiro
Junho, 2018

Contextualização
EMISSÕES BRASIL - 2015
Mudança de uso da terra e
florestas
24%

Energia
33%

Tratamento de
resíduos
5%
Processos
industriais
7%

Agropecuária
31%

Fonte: MCTIC, 2017

2025: -37%

NDC – Brasil
2005

2030: -43%
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NDC – Brasil
FLORESTAS
• Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030

ENERGIA
• Alcançar a participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz
energética em 2030
INDÚSTRIA
• Promover novos padrões de tecnologias limpas
TRANSPORTE
• Promover medidas de eficiência, melhorias na infraestrutura de transportes e no
transporte público
AGRICULTURA
• restoring an additional 15 million hectares of degraded pasturelands by 2030
• enhancing 5 mi hectares of ICLFS by 2030
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Precificação

Precificação de carbono como ferramenta para
reduzir externalidades negativas

Valorar e Internalizar as externalidades
aos custos ao mercado
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Princípios
•Relevância
Mensuração

Relato

Verificação

Integridade

Consistente

Transparência

Exatidão
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GHG Protocol
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Diretrizes
Escopo 3
(upstream)

Produção de
insumos

Escopo 3
(downstream)

Escopos 1 e 2

Distribuição

Produção
agrícola e préprocessamento

Varejo e
consumo

Descarte e
reciclagem

 Manejo do solo: CO2, CH4, e N2O
 Adição de fertilizante, esterco e resíduos das culturas: CO2, CH4, e N2O
 Fermentação entérica: CH4
 Cultivo de arroz: CH4
 Manejo de dejetos: CH4, e N2O

 Mudanças de uso do solo: CO2, CH4, e N2O
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Uniformização dos métodos de cálculo

Recuperação áreas degradadas

Monitoramento dos métodos

ILPF

Confiabilidade dos dados de emissões
Segurança nos reportes
Verificação consistente

Oportunidades no setor

Aumentar a confiança no
mercado

Oportunidades

Fortalecimento da economia no campo
Recuperação florestal
Carbono no solo

Transparência das informações

Fortalecimento Plano ABC

Relevância

Alinhamento com NDC
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Thank you!
Obrigada!
World Resources Institute Brasil
www.wribrasil.org

Contribución del sector forestal
para el precio al carbono
Alexandre Prado
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CONTRIBUIÇÃO DO SETOR FLORESTAL NA
PRECIFICAÇÃO DE CARBONO
Autores: Alan Batista, Alexandre Prado e Miguel Calmon
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Esta apresentação
∞ PORQUE CONSIDERAR FLORESTAS NO SISTEMA DE PRECIFICAÇÃO NO BRASIL

∞ CONTRIBUIÇÃO DO SETOR FLORESTAL NA PRECIFICAÇÃO DE CARBONO
∞ CONCLUSÃO
∞ ASPIRAÇÃO
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Porque considerar florestas no sistema de
precificação no Brasil
• O setor de uso da terra foi
responsável por cerca de
51% do total de emissões
brutas em 2016.

• Entre 1990 e 2016, este
setor emitiu 39 GtCO2e,
cerca de 63% das
emissões nacionais brutas
para o mesmo período.
(Fonte: SEEG, 2018)
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Porque considerar florestas no sistema de
precificação no Brasil
• Do total de emissões
brutas do setor de uso do
solo, em 2016, cerca de
94% foram oriundos de
alterações de uso do solo.
• Alterações de uso do solo,
entre 1990 e 2016, emitiu
36.5GtCO2e, o que
representou 58% das
emissões nacionais brutas
para o mesmo período.
(Fonte: SEEG, 2018) 31

Porque considerar florestas no sistema de
precificação no Brasil
• Remoções do setor
florestal – por floresta
secundária (restauração),
mudança de uso da terra
(reflorestamento) e
remoção de áreas
protegidas (UCs e TIs),
somaram, entre 1990 e
2016, cerca de
10.1GtCO2e.
(Fonte: SEEG, 2018)
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Contribuição do setor florestal na
precificação de carbono
• Somente as remoções oriundas de floresta secundária – mais vinculadas às atividades de
restauração, somaram cerca de 95MtCO2e, em 2016, se equiparando às emissões totais
provenientes de processos industriais (SEEG, 2018).
• As florestas a serem restauradas ou reflorestadas para fins econômicos têm um potencial de
remover 3,22 GtCO2e até 2030.
• Possibilitaria a consolidação de uma moderna indústria de recuperação florestal no país com
potencial de criação de até 215 mil empregos e a arrecadação de R$ 6,5 bilhões em impostos
até 2030 (Instituto Escolhas/Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, 2015), engajando
setor privado, governos locais e a sociedade brasileira nos esforços voltados ao combate à
mudança do clima.
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Contribuição do setor florestal na
precificação de carbono
• A restauração e o reflorestamento integram os compromissos da NDC de:
• alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz
energética;
• restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos; e
• de compensar as emissões de gases de efeito de estufa provenientes da supressão legal da
vegetação até 2030.

• Apoiaria além da implantação do Código Florestal, da Política Nacional de
Recuperação da Vegetação Nativa (PROVEG) e do Plano Nacional de Recuperação da
Vegetação Nativa. Vale lembrar que o déficit de vegetação nativa estimado
considerando as regras do CF é de 19 milhões de hectares. (FGVces, 2018)
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Contribuição do setor florestal na
precificação de carbono
• Pelo lado do produtor rural, a implementação de mecanismos que precifiquem e remunerem
os serviços ambientais prestados contribuiria para o avanço da exploração econômica de
áreas de reserva legal.
• O Projeto VERENA (Valorização Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas)
demostrou que num cenário de economia de baixo carbono - que valorize o capital natural,
dentre eles o carbono removido, a taxa interna de retorno (TIR) de um investimento florestal
teria um aumento marginal de cerca de 17% (WRI, 2017).
• Políticas que reconheçam e remunerem as externalidades positivas devem ser consideradas
de forma a incentivar e fomentar a recomposição florestal com e sem uso econômico da
Reserva Legal (FGVces, 2018).
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Contribuição do setor florestal na
precificação de carbono
• Mensuração, Reporte e Verificação (MRV): já há diversas metodologias relacionadas à
emissão/remoção de florestas, consagradas internacionalmente, que se utilizam de ferramentas como
os guidelines do IPCC, o GHG Protocol, o LEAF/Winrock e o FOREST CAT/FAO, seja no âmbito no MDL
ou em mecanismos voluntários, como o VCS.
• Segundo o Diagnóstico de Agropecuária elaborado no âmbito do PMR, no caso dos projetos de MDL
ou de outros sistemas de geração de créditos de carbono, há metodologias específicas para atividades
agrícolas, pecuárias ou florestais que demonstram resultados de mitigação das emissões e podem
gerar offsets para um sistema doméstico de precificação de carbono, especialmente via Cap and Trade.
• Esses offsets podem servir para compensar as emissões em outros setores regulados pelo sistema de
precificação, de forma a gerar receitas para as reduções de emissões no setor agropecuário e florestal.
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Contribuição do setor florestal na
precificação de carbono
Mensuração, Reporte e Verificação (MRV): o GHG Protocol para Silvicultura
• Dividido em tipos de plantios florestais: monocultura, florestas mistas e sistemas
agroflorestais – SAF, contemplando 307 espécies.
• Considera fontes de emissão e de remoção de GEE na unidade produtiva como, por
exemplo, aplicação de calcário, fertilizante nitrogenado sintético e gesso agrícola, consumo
de energia elétrica, decomposição da serapilheira, incremento de carbono no solo pela
mudança de uso da terra e incremento de biomassa.
• A construção da ferramenta GHG Protocolo Silvicultura ocorreu de forma participativa
entre as empresas do setor florestal, Secretaria de Meio Ambiente de SP (SMA), equipe
técnica responsável pela elaboração da ferramenta – coordenada por Eduardo Assad, e
equipe WRI.
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Conclusão
• Pelo perfil de emissões brasileiras, há diversas intersecções entre os setores de maior
emissão de GHG, seja pecuária, desmatamento, ou setor industrial, com o de maior
potencial de remoção – restauração e reflorestamento.
• Pelo lado dos setores mais carbono intensivos, a restauração e o reflorestamento
possibilitam uma forma de compensação custo-efetiva que é valorizada pelo mercado e que
agrega valor ao seu produto, tornando mais suave a transição para uma economia de baixo
carbono.
• Pelo lado do produtor rural, a valorização da reserva legal e da área de preservação
permanente integrada à sua atividade – seja pecuária ou agricultura, aumenta a
rentabilidade da propriedade.
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Conclusão
• O setor florestal tem uma história pioneira no Brasil, ao adotar o selo verde e a certificação
florestal como forma de manter-se competitivo no cenário internacional. Atualmente, esse
setor continua na vanguarda das contribuições ambientais, principalmente em termos de
remoção de carbono.

• O setor agropecuário é sensível para o Brasil e já vem demonstrando potencial de
mitigação de emissões por meio de iniciativas voluntárias e das tendências de evolução
tecnológica e de mercado.
• Ou seja, um olhar mais holístico das cadeias produtivas e das propriedades rurais que leve
em conta as emissões entéricas e de solos agrícolas, manutenção das florestas, as
remoções através da restauração florestal e o reflorestamento com fins econômicos
podem levar à descarbonização da economia brasileira.
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Conclusão
• As diversas oportunidades de mitigação no setor florestal brasileiro devem ser
consideradas na arquitetura de precificação de carbono integradas às práticas de uso do
solo – tanto de produção e quanto de proteção florestal, e aos demais setores da
economia.
• Esta nova arquitetura precisa assegurar que os mecanismos pelos quais recursos oriundos
de um mercado cap-and-trade, de um imposto, ou de uma combinação destes, considerem
as emissões e remoções do setor florestal, integrando o potencial de mitigação do setor
com a criação destes mecanismos de pagamento distintos, mas complementares.
• A integração das emissões/remoções oriundas do uso do solo no sistema de precificação
poderá possibilitar ao Brasil exportar resultados de mitigação, contribuindo para o uso
mais eficiente e nobre de milhões de hectares de terras com baixa aptidão agrícola e
produtividade através de sistemas agroflorestais (SAFs), reflorestamento com espécies
nativas para fins econômicos e restauração florestal.
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Aspiração
• São as florestas que protegem o solo, carregam as nuvens de vapor, favorecem a recarga dos
aquíferos e estabilizam os ciclos da água, tão fundamentais ao consumo humano, à
agricultura e à geração de energia.
• O Brasil é o país mais megadiverso em biodiversidade do mundo, com a maior floresta
tropical do planeta, ao mesmo tempo em que expande sua produção agropecuária,
considerada uma das mais eficazes do mundo.
• O Brasil historicamente apresenta propostas inovadoras nas negociações internacionais e
tem como ser um dos líderes globais na economia verde ou bioeconomia do século XXI.
• O Brasil, portanto, pode apresentar uma proposta nos mecanismos de precificação que
considere: (i) a implementação da NDC até 2030 mas olhando a descarbonização da
economia para 2050; (ii) o perfil completo de suas emissões e seu potencial de remoção; e
(iii) que gere benefícios econômicos, sociais, ambientais e climáticos para o país.
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Café
15’
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Políticas fiscales para el crecimiento verde: un estudio de caso de Brasil
Camila Gramkow

2ª SESIÓN

Los impactos de la CDN brasileña y su contribución al Acuerdo de París sobre
cambio climático
Ângelo Costa Gurgel, Sergey Paltsev, Gustavo Velloso Breviglieri

Banking en mercado de carbono: Referencia de California y comparativo con
otros mercados
Rafael Camacho e Flavio Duque

Simulador de impacto del precio al carbono en indicadores de valuation
Rodrigo Oliveira
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Políticas fiscales para el crecimiento verde:
un estudio de caso de Brasil
Camila Gramkow
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Política fiscal para o
crescimento verde: um
estudo de caso do Brasil
CAMILA GRAMKOW
FÓ R U M L AT I N O - A M E R I C A N O D E P R EC I F I C A Ç ÃO D E C A R B O N O
S ÃO PAU LO, 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8

Agenda
Contexto de crises: ambiental e econômica
Pacotes fiscais verdes (2008-2009)

O Brasil nesse contexto
Objetivo
Uma proposta para o Brasil: reforma fiscal verde
Conclusões

O aquecimento global é inequívoco e é extremamente provável que as
emissões antrópicas foram a causa dominante do aquecimento desde
o séc. XX (IPCC)

Fonte: IPCC (2014). Figura SPM.5

Anos 2000: Crise multifacetada
Relatório Stern (2007)
◦ A maior falha de mercado de todos os tempos
◦ Inação custará de 5% a 20% do PIB mundial anualmente

Mudança de paradigma

Millennium Ecosystem Assessment (2005): perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos
Grande Recessão de 2008-2009: maior crise econômica desde a Grande Depressão de 1930s

Está mesmo acontecendo?

Quais ações devem ser tomadas?
Atacar múltiplas crises simultaneamente
Economia verde (Rio+20)

Política climática Crescimento
como driver
verde de crescimento econômico
Recuperação de baixo carbono
Global Green New Deal

Dos conceitos às políticas: pacotes de
estímulos verdes (2008-2009)
País

Valor anunciado (em bilhões)

Medidas verdes

Austrália

USD 7.25

Support to energy efficiency by providing free insulation to around 2.7 million Australian homes.

China

USD 221.3

Investments in energy efficiency, environmental improvements, rail transport (as a lower carbon alternative to road and air transport) and new electricity and
grid infrastructure.

Dinamarca

USD 1.83

Investments in energy research. Binding incremental emission caps in Danish industry. Revenue to be used in a green tax reform that decreases taxes on labour
and increases taxes on pollution.

Françca

USD 7.1

models.

Alemanha

USD 29

USD 520
bilhões

Investments in railway infrastructure, renewable energy and energy efficiency. Incentives to scrap older vehicles and buy new, more environmentally friendly

Funds available for renovation work on buildings aimed at cutting CO2 emissions. Subsidized expansion of rail and waterways. A doubling of the amount that is
tax-deductible for housing repairs and modernization. New cars to be tax free for one year and those with low emissions to be tax free for two years.

Itália

US 1.3

Railway infrastructure investments. Tax deduction from building renovations. Implementation of a scheme for new (and more energy efficient) car replacement.

Japão

USD 12.4

Tax cut relative to immediate depreciation of investment in energy-saving and new energy equipment.

Coréia do Sul

USD 36

Support to develop railroads and mass transit, fuel efficient vehicles and clean fuels, energy conservation and environmentally friendly buildings, restoration of
rivers and forests, management of water, recycling of waste and development of a green information system. Creation of a renewable energy fund to attract
private investment in solar, wind and hydroelectric projects.

Reino Unido

USD 30

Subsidized insulation and heating system improvements. Expansion of railway networks and 200 new carriages. Additional loans available for automotive
industry to invest in low carbon vehicles. Investment in flood defences. Support for renewable energy (mainly wind).

Estados Unidos

USD 112.3

Tax cuts and credits for clean energy and carbon capture and storage. Incentives for renewable energy investments. Support (tax credits and finance) for energy
efficiency actions, including modern buildings, low carbon vehicles, modal shift to rail and modernising the electricity grid.

Fonte: Gramkow (2017) baseado em Barbier (2009, 2010) e Robins et al. (2009).

E o Brasil?

Fonte: CEPAL (2018)

Brasil: emissões de CO2
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Fonte: Gramkow (2017) baseado em MCTIC (2016)

Emissões de CO2, exceto LULUCF
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Fonte: Gramkow (2017) baseado em MCTIC (2016)

Objetivo
O duplo desafio de se buscar o desenvolvimento socioeconômico e
reduzir emissões de gases do efeito estufa é frequentemente
reconhecido. Apesar disso, boa parte da literatura aborda medidas e
políticas de mitigação que geram perdas econômicas líquidas.
O objetivo desse estudo é explorar e identificar medidas e políticas
de mitigação realistas, que possam tanto reduzir emissões de CO2
quanto desencadear um ciclo virtuoso de desenvolvimento
econômico, a partir do estudo de caso dos setores industriais do
Brasil.

Por que indústria?
Mudança do perfil de emissões no Brasil: papel crescente da
indústria
◦ Até 2020, emissões de combustão de fósseis serão principais fontes de
emissões no Brasil

Papel central no desenvolvimento econômico de longo prazo:
◦ Locus da inovação verde
◦ Potencial de solucionar problemas ambientais
◦ Aplicabilidade em outros setores
◦ Potencial transformador

Fonte: Gramkow (2017)

Estudo de caso: política fiscal verde
Uso de instrumentos fiscais (gastos e tributação) para induzir a adoção de tecnologias verdes
(adaptado de FMI 2012)

São uma nova geração de instrumentos de política ambiental

Reciclagem da receita é
fundamental para duplo
dividendo

◦ Primeira onda: início da década de 1990 (Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Noruega e Suécia)
◦ Segunda onda: desde final dos anos 2000 (Austrália, Japão, etc... E países em desenvolvimento: África do Sul,
Chile, Índia, México).

Evidências ex post

◦ Economia de CO2 de 1% ao ano, em média, em nove países europeus (Withana et al. 2013)
◦ Redução de até 4% no uso de combustíveis fósseis e emissões de GEE, em média, em seis países europeus, de
1994 a 2002 (Andersen et al., 2007)
◦ Efeito positivo em empregos e no PIB, dependendo do uso da receita do tributo

Evidências ex ante
◦
◦
◦
◦

Meta-análise de 186 simulações de 61 estudos (Patuelli, Nijkamp, & Pels, 2005)
Redução média de emissões de CO2 de 9,7% em relação à linha de base
Impacto positivo médio 0,44% nos empregos
Impacto sobre PIB e investimentos (menos de 0.95% para cima ou para baixo)

Política fiscal verde: uma proposta para o
Brasil
Criar incentivos fiscais para bens sociais: investimentos verdes
◦ Desoneração tributária: levanta financiamento privado
◦ Subvenção: reduz risco e incerteza

Aumentar tributos sobre males sociais: emissões de CO2
Impacto no resultado primário líquido não-negativo

❋ Transferência da carga tributária para tecnologias e
práticas poluentes, incentivando investimentos verdes,
sem penalizar as contas públicas
Fonte: Gramkow (2017)

Desoneração de investimentos verdes
Consumo intermediário do setor de bens de capital

Valor adicionado do setor de
bens de capital

IPI

0.2% (B1)

3.8% (A)

II

0.9%

0.4%

Outros

6.1%

5.6%

24.3%

ICMS

0.7% (B2)

5.2% (C1)

PIS/COFINS

0.4% (B3)

1.0% (C2)

8.2%

16.1%

Total
Isenção de IPI (A): 3.8%

Drawback dos investimentos: (B1 + B2 + B3): 1.2%
Recuperação imediata de ICMS e PIS/COFINS (C1 + C2): 6.2%
Desonerações totais (A + B1 + B2 + B3 + C1 + C2): 11.3%
Fonte: Gramkow (2017), baseado em FIESP (2010)

Quais investimentos verdes?
Tecnologias

Descrição

Eficiência energética (EE)

Technologies that use less energy from fossil fuels to produce the same products, including: combustion optimization, heat recovery systems, steam recovery
systems, furnace heat recovery systems, new industrial processes (e.g. use of ultrasound drying systems in the textile sector and improved catalysts in the
chemical sector) and other energy efficiency measures (such as machinery maintenance and thermal insulation).

Reciclagem e economia de Technologies that substitute virgin inputs with recycled inputs and improve the production process by reducing losses and/or using fewer inputs. These save
materiais (MR)

energy by (a) avoiding the production of virgin input that would otherwise be demanded (e.g., using recycled aluminium as input in the aluminium industry
avoids the consumption of virgin alumina, which requires an energy-intensive production process) and (b) using less energy in production (e.g. skipping the
energy-intensive stage of transforming iron into steel by employing recycled iron in the iron and steel sector).

Gás natural (NG)

Technologies that allow substituting fossil fuels (namely fuel oil, coke and coal) with natural gas, which is a less carbon-intensive fossil fuel.

Renováveis (biomassa e

Technologies that substitute fossil fuels with two types of renewable energy: biomass (from firewood and charcoal) and solar-thermal (i.e. complementary

solar) (RN)

water heating systems).

Lenha e carvão vegetal

This technology concerns phasing-out non-renewable/unsustainable firewood and charcoal (i.e. from wood extracted from native forests) and displacing it

sustentáveis (SB)

with renewable/sustainable firewood and charcoal (i.e. wood obtained from planted forests). Growing planted forests avoids CO 2 emissions owing to avoided
deforestation of native forests.

Cogeração (CO)

Combined production of thermal and electric energy in the same system (i.e. combined heat and power) technologies. These include mechanical equipment
fuelled by heat, whose waste heat is used to produce electricity (i.e. heat as the main output and electricity as a by-product). The energy efficiency of
production is improved in combined systems in relation to the production of each type of energy as separate systems.

Fonte: Gramkow (2017)

Cenários
Cenários

Resumo

EE: eficiência energética

Cada cenário simula ”mini” reformas fiscais verdes direcionadas a

MR: reciclagem e economia de materiais

um tipo de investimento verde.

NG: gás natural

As indústrias adotam um tipo de investimento verde (i.e. um

RN: renováveis

bloco de tecnologias de mitigação) apenas, em cada cenário.

SB: lenha e carvão vegetal sustentáveis
CO: cogeração
EE+MR

Cada cenário representa uma reforma fiscal que

EE+MR+NG

progressivamente inclui um bloco adicional de tecnologias como

EE+MR+NG+RN

parte dos investimentos foco das reformas fiscais verdes.

EE+MR+NG+RN+SB

As indústrias adotam múltiplos investimentos verdes

EE+MR+NG+RN+SB+CO

simultaneamente.
Fonte: Gramkow (2017)

Notas metodológicas
Modelo E3ME
◦ Modelo de simulação macroeconométrico, híbrido, de não-equilíbrio
dos sistemas energético-econômico-ambiental globais
◦ Último da sucessão de modelos desde 1960
◦ Liderado pela demanda, constrangido pela oferta (New Economics)
◦ Baseado em resultados empíricos (não abstrato-normativo)
◦ Diretos reservados: Cambridge Econometrics
◦ 53 regiões globais; 43 setores econômicos
◦ 22 usuários de energia; 14 tipos de poluentes

Fonte: Gramkow (2017)

Uma reforma fiscal verde para o Brasil:
resultados – Investimentos
Investment (% change relative to BAU)
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Fonte: Gramkow (2017)

Uma reforma fiscal verde para o Brasil:
resultados – PIB
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Fonte: Gramkow (2017)

Uma reforma fiscal verde para o Brasil:
resultados – Saldo comercial
3,00%

Trade (% change relative to BAU)
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Fonte: Gramkow (2017)

Pauta exportadora
Indústria
Produtos

Intensivas em

primários

recursos
naturais

Baixa

Média

Alta

tecnologia

tecnologia

tecnologia

Serviços

Total

EE

0.00%

-0.49%

0.00%

0.46%

0.27%

0.04%

0.06%

MR

0.00%

-0.02%

0.00%

-0.01%

0.00%

0.00%

-0.01%

NG

0.00%

-0.03%

0.03%

0.16%

0.17%

0.01%

0.06%

RN

0.00%

-0.21%

-0.01%

1.21%

0.03%

0.01%

0.39%

SB

0.31%

0.03%

-0.01%

0.00%

0.01%

0.00%

0.02%

CO

0.00%

0.08%

-0.01%

0.02%

0.01%

0.00%

0.03%

EE+MR

0.00%

-0.51%

0.00%

0.46%

0.27%

0.03%

0.05%

EE+MR+NG

0.01%

0.21%

-0.01%

0.57%

0.30%

0.06%

0.29%

EE+MR+NG+RN

0.01%

0.20%

-0.01%

0.87%

0.30%

0.06%

0.39%

EE+MR+NG+RN+SB

0.36%

0.22%

-0.02%

0.87%

0.32%

0.07%

0.42%

EE+MR+NG+RN+SB+CO

0.37%

0.28%

-0.03%

0.88%

0.33%

0.07%

0.44%
Fonte: Gramkow (2017)

Consumo de combustíveis fósseis
20182018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2030

EE

-0.7%

-1.2%

-1.5%

-1.8%

-2.3%

-2.9%

-3.7%

-4.6%

-5.5%

-6.2%

-6.6%

-6.8%

-7.0%

-4.0%

MR

0.0%

-0.1%

-0.1%

-0.1%

-0.2%

-0.3%

-0.3%

-0.4%

-0.4%

-0.4%

-0.4%

-0.4%

-0.4%

-0.3%

NG

0.0%

-0.1%

-0.1%

-0.1%

-0.2%

-0.2%

-0.5%

-0.3%

-0.3%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

RN

0.0%

-0.1%

-0.1%

-0.1%

-0.2%

-0.2%

-0.3%

-0.4%

-0.4%

-0.4%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.3%

SB

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

CO

0.0%

-0.1%

-0.1%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.1%

-0.1%

-0.1%

-0.1%

-0.1%

EE+MR

-0.8%

-1.3%

-1.6%

-1.9%

-2.4%

-3.0%

-3.8%

-4.8%

-5.7%

-6.4%

-6.8%

-7.1%

-7.2%

-4.2%

EE+MR+NG

-0.8%

-1.4%

-1.8%

-2.2%

-2.7%

-3.2%

-4.0%

-4.8%

-5.8%

-6.6%

-7.1%

-7.4%

-7.6%

-4.4%

EE+MR+NG+RN

-0.8%

-1.4%

-1.8%

-2.3%

-2.8%

-3.3%

-4.2%

-5.1%

-6.7%

-7.3%

-8.0%

-8.3%

-8.4%

-4.8%

EE+MR+NG+RN+SB

-0.7%

-1.3%

-1.8%

-2.2%

-2.7%

-3.2%

-4.1%

-5.0%

-6.7%

-7.3%

-7.9%

-8.2%

-8.4%

-4.8%

EE+MR+NG+RN+SB+CO

-0.8%

-1.4%

-1.8%

-2.3%

-2.8%

-3.3%

-4.1%

-5.1%

-6.7%

-7.4%

-8.0%

-8.3%

-8.5%

-4.8%

Fonte: Gramkow (2017)

Uma reforma fiscal verde para o Brasil:
resultados – Emissões de CO2
Accumulated growth rate of CO2 emissions
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Fonte: Gramkow (2017)

Resultados resumidos (2030)
Déficit primário

Uso de

do governo

Renda pessoal

combustíveis

Emissões de

Tributo sobre

(% do PIB,

PIB

Investimentos

Saldo comercial

disponível

fósseis

CO2

carbono

diferença para

(% diferença

(% diferença

(% diferença

(% diferença para

(% diferença para

(% diferença

(EUR/tCO2)

BAU)

para BAU)

para BAU)

para BAU)

BAU)

BAU)

para BAU)

EE

6.0

-0.06%

0.42%

0.47%

2.41%

0.13%

-7.0%

-5.9%

MR

0.3

0.00%

0.00%

-0.01%

0.04%

0.00%

-0.4%

-0.6%

NG

0.7

-0.02%

0.06%

0.15%

0.18%

0.04%

-0.2%

-1.6%

RN

1.3

-0.04%

0.17%

0.18%

1.00%

0.06%

-0.5%

-0.5%

SB

N/A

-0.02%

0.04%

0.17%

-0.01%

0.03%

0.0%

-7.0%

CO

0.1

-0.02%

0.02%

0.08%

-0.01%

0.03%

-0.1%

-0.1%

EE+MR

6.3

-0.06%

0.42%

0.47%

2.42%

0.13%

-7.2%

-6.3%

EE+MR+NG

6.8

-0.06%

0.33%

0.87%

0.66%

0.23%

-7.6%

-7.5%

EE+MR+NG+RN

7.2

-0.07%

0.36%

0.92%

0.82%

0.24%

-8.4%

-8.1%

EE+MR+NG+RN+SB

7.2

-0.07%

0.40%

1.09%

0.81%

0.27%

-8.4%

-14.4%

EE+MR+NG+RN+SB+CO

7.4

-0.08%

0.42%

1.16%

0.84%

0.30%

-8.5%

-14.5%

Fonte: Gramkow (2017)

Conclusões principais
Resultados desafiam a crença popular de que a adoção de tecnologias de baixo carbono geram
perdas econômicas líquidas.
Maior potencial de ganhos está nas tecnologias de eficiência energética.
O cenário mais ambicioso, que a simula a reforma fiscal verde mais compreensiva, entrega os
melhores resultados ambientais e econômicos.
Evitar o desmatamento (cenário SB) isoladamente não traz ganhos econômicos, mas os ganhos
ambientais são significativos.
Há múltiplos dividendos (redução de emissões, aumento da taxa de investimento, melhoria do
desempenho externo, aumento do PIB, elevação dos salários etc.) das reformas fiscais verdes no
setor industrial.
Um mix correto de políticas pode colocar o Brasil (e possivelmente outras economias em
desenvolvimento) em uma rota de desenvolvimento mais sustentável econômica e
ambientalmente.

Obrigada
C O N TATO : C A M I L A .G R A M KOW @ G M A I L .CO M

Los impactos de la CDN brasileña y su contribución al
Acuerdo de París sobre cambio climático
Ângelo Gurgel

70

The Impacts of the Brazilian NDC and
their contribution to the Paris
Agreement on Climate Change
Angelo Costa Gurgel
Sao Paulo School of Economics – Fundacao Getulio Vargas

Sergey Paltsev
MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change

Gustavo V. Breviglieri
Business Administration School of São Paulo – Fundacao Getulio Vargas

71

Agenda
•
•
•
•
•
•

Motivation
The model
Baseline GHG emissions and NDC
Scenarios
Results
Final remarks

72

Motivation
• Brazil has been an important player in the discussions
about climate change.
• The country has a unique pattern of GHG emissions:
– Agriculture: 32%; land use changes and deforestation: 28%,
fossil fuel energy use: 27.7%

• The energy matrix is rich in renewables (2014)
– 75% of the electricity from renewables
– 40% of the energy supply from renewables
– Longest market experience with biofuels

• However:
– fossil fuels are increasing their share and there are large
investments in deep oil exploration in the pre-salt layer
– Deforestation decreased sharply, but is growing again
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Motivation
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Motivation
• Brazil has announced ambitious reductions in GHG
emissions at the Paris Agreement:
– Cut emissions by 37% by 2025 (relative to 2005)
– Cut emissions by 43% by 2030 (relative to 2005)
Mton. of CO2 Eq.
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2025 target
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2030 target

500
0
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Energy

Industrial Proc.

Agriculture

Land Use Change
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Motivation
• Possible actions and policies to reduce emissions
–
–
–
–
–
–
–
–

–

End illegal deforestation
Reforest 12 million ha
Recover 15 million ha of degraded pastures
Expand crop-livestock-forest integrated systems by 5 million
ha
Increase energy efficiency by 10%
Achieve 45% of renewables in the energy supply
Achieve 18% of bioenergy in the energy supply
Achieve 28% to 33% of renewables (besides hydro) in the
energy supply
Achieve 23% of renewables (besides hydro) in the electricity
supply
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Motivation
Research questions:
• What are the economic costs of the Brazilian NDC as it
was announced?
• What are the costs of alternative climate policies to
achieve the same NDC targets?
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The Model
The Emissions Prediction and Policy Analysis (EPPA5)
Model

• Computable General
Equilibrium (CGE) model
of world economy with
regional/sectoral detail.
• Fully treats
demand/supply,
capital/investment,
macroeconomy/trade
implications of growth,
policies, alternative
technologies
• Recursive dynamic

Sectors
Non-Energy

The Model

Agriculture
Energy Intensive
Other Industry
Services
Industrial Transport
Household Transport

Energy
Crude oil
Refined oil
Liquid fuel from biomass
Shale oil
Coal
Natural gas
Electricity
Synthetic gas (from coal)

Agriculture:
Crops, Livestock, Forestry, Food
Energy Intensive:
- Chemicals, plastic, rubber, paper and
pulp (CRP),
- Iron and steel (IRON),
- Non-ferrous metals (ALUM),
- Non-metallic minerals (CIME)
Household Transport:
Hybrid Cars, Plug-in Electric Cars

Electricity:
Fossil (oil, gas, coal), Hydro, Nuclear,
Wind, Solar, Biomass, IGCC with
carbon capture, NGCC with carbon
capture, NGCC without capture
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The Model
Dynamics:














Population growth
Factor-augmented productivity growths
Income elasticity for crop, livestock and food consumption
Autonomous energy efficiency improvement (AEEI)
Fossil fuel endowments
Fixed factor supply (how fast the cost of a new technology drops)
Business-as-usual GDP growth (Hick’s neutral productivity is calibrated
to match this)
Capital accumulation
Capital vintaging
Fossil fuels depletion
Renewables and backstop technologies (energy, transportation, …)
80

The Model
Model adaptation to the Brazilian context:
• Adjustment of economic, energy and emissions data
– National sources: National Account, Agricultural Census,
Energy Balance, GHG Inventory and Estimatives;
• 1º and 2º bioenergy generation and bioelectricity (including
sugarcane, corn and oil seeds);
• Energy intensive industry broken in 4 sectors;
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The Model
Regional Aggregation
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Scenarios
 “BAU”: No Policy (Reference)

“COP-Paris 2030”: Brazil implements its NDC:
• Stop deforestation, incentives to recover forest area, agriculture
intensification and renewables
• Level of incentives do not increase after 2030

“COP-Paris”: Brazil implements its NDC and keep reducing
emissions after 2030 (increasing incentives)
“Tax”: Brazil adopts sectorial taxes on GHG emissions:
• All sectors need to cut emissions by the same relative target

“Cap-and-trade”: Brazil adopts a cap-and-trade scheme
All other countries apply “cap-and-trade” to achieve their NDCs
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Results
3000

Brazilian GHG Emissions
BAU

Mton of CO2 eq.

2500

Target
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COP-2030

1500

COP

1000

Tax

500

Cap-andtrade

0
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Year

GHG emissions and sequestration from pastures and integrated crop-livestock-forest
systems are not accounted for, since they are not in the Brazilian GHG Inventory!
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Results
Emissions From Land Use Changes
Volume of emission cuts expected from the policy
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Results
Changes in GDP (% relative to BAU)
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Results

US$ / ton of CO2 Eq.
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Results

US$ / ton of CO2 Eq.

Sectorial Carbon Tax and Carbon Price (cap-and-trade)
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Final Remarks
• Brazilian NDC proposed at COP-21 (Paris) may be achieved
by 2025 and 2030 at relatively low costs;
• However, low cost abatment opportunities from land use
changes and reneables are gone after that;
• The country has some limited time to design carbon pricing
mechanisms if wants to contribute to reduce emissions
beyond 2030;
• Sectoral policies or tax systems covering a limited number of
sectors will be costly;
• Uncertainties about emissions reduction and sequestration
from agriculture and livestock intensification must be
reduced if the country wants to rely on these to achieve its
targets;
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Thank for your attention!

angelo.gurgel@fgv.br
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Banking en mercado de carbono: Referencia de California y
comparativo con otros mercados

Rafael Camacho e Flavio Duque
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Banking no mercado
de carbono: referência
na Califórnia e
comparativo com
outros mercados

Flávio Duque Estrada Soares Pereira
Rafael Camacho Rinaldi dos Santos
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O mecanismo de Banking no mercado de carbono
da Califórnia
De acordo com o regulamento do mercado de carbono da Califórnia, cada entidade ou associação de
entidades pode manter um máximo de permissões de um ano/safra. Cada safra tem seu limite
determinado pela fórmula:
Holding Limit = 0.1 × Base + 0.025 × (Annual Allowance Budget - Base)
“Base” igual a 25 milhões de toneladas de CO2e.
No que se refere ao Banking, as permissões não expiram.
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Progressão dos budgets e limites
Progressão dos budgets anuais da
Califórnia e dos programas de
Ontario e Quebec
Fonte:
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade/
unofficial_ct_100217.pdf

Progressão dos holding limits do programa
Califórnia - Quebéc - Ontario
Fonte: https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/holding_limit.pdf
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O mecanismo de Banking no mercado de carbono
da Califórnia
Projeção do Holding Limit na
California, sem considerar a
intercambialidade com
outros mercados.
Taxa de depreciação acelera
com o tempo.

Fonte: elaboração dos autores
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Diferentes modelos de Banking
Japão
Nos modelos de ETS japoneses, banking pode ser feito apenas entre períodos consecutivos.
Casaquistão
Banking permitido apenas no mesmo período.
China

No projeto piloto de Hubei, Banking é permitido apenas para allowances que foram comercializadas ao menos
uma vez.
Estados Unidos
Em Massachusetts (Limits on Emissions from Electricity Generators), o total de emissões de um ano não pode
exceder o do ano anterior. Na prática: allowances depreciam (redução do cap/cap do ano anterior).
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Diferentes modelos de Banking
Haites (2006) analisou 26 ETS ao redor do mundo, concluindo que:
❏
❏

❏

➔

6 deles limitam a vida-útil das allowances, indo de 2 a 10 anos;
5 restringem banking através de mecanismos, que podem ser um desconto nas allowances
armazenadas, controle de fluxo nas allowances armazenadas, limite de armazenamento abaixo do
cap, ou uma delimitação percentual do cap que pode ser armazenada;
12 esquemas não possuem quaisquer limitações ao banking;

No geral, mercados ligados à emissão de gases de efeito estufa possuem provisões generosas de
banking, já que os impactos na mudança climática dependem de emissões cumulativas sobre um
longo período de tempo.

Fonte: Haites, Erik. (2006). Allowance Banking in Emissions Trading Schemes: Theory and Practice.
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A eficiência do Banking no programa de chuva
ácida americano
Ellerman e Montero (2007) concluem que a existência de Banking no programa de chuva ácida
americano permitiu um padrão temporal de abatimento próximo do teoricamente eficiente;

Extraído de Ellerman, A., & Montero, J. (2007). The Efficiency and Robustness of Allowance Banking in the U.S. Acid Rain Program. The Energy Journal, 28(4), 47-71.
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A experiência EU ETS mostra que o Banking
precisa ser bem estruturado

Alberola e Chevallier (2007) mostram
que a impossibilidade em se transferir
permissões da Fase I para a Fase II no
mercado de carbono europeu foi fator
estatisticamente significante para a
depressão do preço a partir de 2006.

Extraído de Alberola, E., & Chevallier, J. (2009). European Carbon Prices and Banking Restrictions: Evidence from Phase I (2005-2007). The Energy Journal, 30(3), 51-79.
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Simulação no mercado EU ETS

Ellerman, Denny e Zaklan (2015) concluem
que o acúmulo inicial por banking, seguido
de um período de emissão acima do
permitido, seria a alocação mais eficiente em
termos de uma otimização intertemporal de
custos de abatimento.

Extraído de Ellerman, Denny & Valero, Vanessa & Zaklan, Aleksandar. (2015). An Analysis of Allowance Banking in the EU ETS. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2631964.

100

Mercado de Carbono da Califórnia como
modelo

d é a taxa de depreciação do carbono, equivalente à redução do holding limit a cada período.
S corresponde às permissões que foram mantidas de outras safras via banking.
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Implicações do Banking
Derivando-se lnY em t, chega-se à equação ao lado.
Observamos que há um efeito negativo no
crescimento econômico devido à redução no holding
limit.
Contudo, o banking (S) contribui para amenizar esse
efeito.
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Perspectivas para estudos futuros
Devida à sua amplitude de modalidades, os sistemas de Banking são um campo de estudo rico.
A integração de diferentes mercados de carbono também oferecem perspectivas interessantes de estudo:
Califórnia-Quebéc-Ontario integraram seus caps - quais as possíveis implicações para o futuro?
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Simulador de impacto da precificação de
carbono em indicadores de valuation

Rodrigo Oliveira
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Resumo Executivo


Contexto



Objetivos



O Simulador

www.Invesciente.com.br
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Contexto Internacional


A precificação do carbono por meio de tributação ou comércio de créditos é realidade em 47
países



Foram arrecadados US$ 20 bilhões em 2016, o que faz do mecanismo uma importante fonte de
receita para os governos.




Para cumprir o acordo do clima de Paris essa arrecadação sobe para US$ 100 bilhões anuais.

E qual é o cenário global da precificação?
Dos 47 mecanismos de precificação de carbono 24 de comércio de emissões e 23 impostos.
Eles cobrem 15% das emissões de carbono globais.

Existe um diálogo para que países da Aliança do Pacífico (Chile, México, Peru e Colômbia)
para que iniciem um mercado comum de carbono na região

Fonte: https://marsemfim.com.br/brasil-mercado-de-carbono/
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Contexto nacional


Brasil precisa adotar taxação de carbono(Folha, out/2017)



Mercado de carbono no Brasil aguarda regulamentação (UOL, out/2017)

“O país está atrasado. No Brasil o mercado de carbono ainda não está regulamentado.
Segundo Paulo Pedrosa, secretário executivo do ministério e Minas e Energia, “o Brasil
está trabalhando em uma nova legislação que abre o mercado de certificados de
emissões de carbono.” E concluiu: Esperamos que o mercado de negociação de títulos de
emissão de crédito esteja em plena operação até 2019”

Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2017/02/10/taxa-de-carbono-pode-salvar-o-planeta-da-mudancaclimatica.htm
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Objetivos do Projeto
Objetivos diretos


Tangibilizar os efeitos do clima no resultado das empresas



Mitigar potencial risco de crédito não mensurado



Ser uma ferramenta simples e fácil de consulta para apoiar análise de impacto

Objetivos indiretos


Ser um incentivo financeiro para a descarbonização das operações



Fomentar com dados de mercado a discussão de precificação
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Premissas Gerais








Dados coletados de diversas fontes como CDP, Bloomberg, Thomson Reuters, Relatórios
Públicos de Companhias de Capital Aberto.
Foram consideradas:


Emissões (média 3 anos)



EBITDA (média 3 anos)

Coletados dados mais de 3000 Companhias de Capital Aberto participantes de índices
como S&P 500, IBOVESPA, ISE e outros.
Desconsiderados dados das empresas sem reporte de emissões

O que podem significar os resultados da simulação?


Os resultados mostram, o impacto no EBITDA da empresa a partir de determinado preço
de carbono
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VAMOS SIMULAR!
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Diseño de la hoja de ruta para un sistema de comercio de emisiones para
Colombia

3ª SESIÓN

Oscar Rodriguez Nieto

Ejercicio de mercado del sistema de comercio de emisiones en México:
cumplimiento de la CDN a través de los mecanismos de mercado
Angel Brian Cortés, Eduardo Piquero
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Fijación de precios al carbono a partir de la curva
de costos marginales: aplicaciones a niveles nacional y
regional
Jhonathan Fernandes Torres de Souza
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Resultados e Discussões

Contextualização
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Políticas sobre mudanças climáticas:
Brasil: PNMC (Lei 12.187/2009): 36,1% e 38,9% das emissões de GEE
projetadas até o ano de 2020;
 São Paulo: PEMC (Lei 13.798/2009): 20% até 2020 (base 2005)
 Brasil NDC (COP 21): 37% até 2025 e 43% até 2030 (base 2005)


“Prices (via a cap and trade system or via simple taxation) affect people’s
behaviour powerfully and systematically” (WOLF, 2018)

Contextualização
Estudo de Baixo Carbono para o Brasil
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Contextualização

Estudo de Baixo Carbono para a indústria do estado de São Paulo
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Contextualização
123

Parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)

Agenda
124



Contextualização



Objetivos



Metodologia



Resultados e Discussões

Objetivos
125





Determinar os preços médios das curvas MAC para o Brasil e para
São Paulo.

A partir destes valores, discutir a precificação de carbono no Brasil.

Agenda
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Metodologia



Resultados e Discussões

Metodologia
Curva de Custo Marginal de Abatimento
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Metodologia
Custo Marginal de Abatimento (MAC)
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O MAC é o valor que representa, para uma determinada
medida/tecnologia que vise a redução das emissões de
GEE, o custo por tonelada de CO2e evitado.
𝑪𝑼𝑺𝑻𝑶𝑩𝒂𝒊𝒙𝒐 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 − 𝑪𝑼𝑺𝑻𝑶𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂
𝑬𝑴𝑰𝑺𝑺Ã𝑶𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂 − 𝑬𝑴𝑰𝑺𝑺Ã𝑶𝑩𝒂𝒊𝒙𝒐 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐



Média ponderada do MAC:

σ(𝑀𝐴𝐶𝑡𝑒𝑐 𝑖 × 𝑀𝐼𝑇𝑡𝑒𝑐 𝑖 )
σ 𝑀𝐼𝑇𝑡𝑒𝑐 𝑖

=

𝑼𝑺$
𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐

Metodologia
Software MACTool
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Primeira etapa:
Definição das
tecnologias de
business-as-usual

Dados sobre:
Crescimento da
produção;
Consumo de energia;
Fatores de emissão;

Projeção das
emissões anuais
até 2030

Cenário de
Referência
(BAU)

Segunda etapa:
Dados sobre as
tecnologias de
mitigação:
produção;
consumo de energia;
fatores de emissão;
penetração.

Cenário
BAU

Cálculo da
emissão

Cenário de
Baixo
Carbono
(MDL)

Cálculo dos
custos anuais

MAC
por
tecnologia

Ranking
de opções
(Curva
MAC)

Agenda
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Resultados e discussões
Preço médio para a Curva MAC Brasil
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Mitigação acumulada (MtCO2e)

Resultados e discussões
Preço médio para a Curva MAC Brasil
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1,79
(US$/tCO2e)

Mitigação total: 11.294 MtCO2
Redução do desmatamento e pecuária (53%)
Custos totais: US$ 20,2 bi
MAC médio: US$ 1,79/tCO2e

Mitigação acumulada (MtCO2e)

Resultados e discussões
Preço médio para a Curva MAC SP
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1,79
(US$/tCO2e)

Resultados e discussões
Preço médio para a Curva MAC SP
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-29,11
(US$/tCO2e)

Mitigação total: 78,4 MtCO2
Cogeração a GN na Indústria química (21%)
Custos totais: US$ -2,3 bi
MAC médio: US$ -29,11/tCO2e

Resultados e discussões
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Desafios e barreiras:
 MAC

zero não significa custo zero!

 Tecnologias

que trazem retorno necessitam de
investimentos iniciais;

 Os

resultados econômicos variam ao se abordar
individualmente cada setor e sua cadeia de valor.

Considerações Finais
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Metodologia MAC, cujo software foi desenvolvida pelo
do Banco Mundial (ESMAP), como ferramenta na
construção de políticas de mitigação e estruturas de
precificação de carbono;
MAC é uma análise datada: necessidade de atualização;
MAC pode ser utilizada tanto na análise nacional quanto
subnacional, com premissas técnicas e econômicas
adequadas às características regionais e seus contextos;
MAC pode ser estendida para além da mitigação de
carbono.

Referências
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Diseño de roadmap para un sistema de comercio de
emisiones para Colombia
Oscar Rodriguez Nieto
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EMISSIONS TRADING SYSTEM (ETS) ROADMAP
•

Study 2016-2017 under Partnership for Market Readiness (PMR)
Task 1: Discussion of design options for an ETS in Colombia
Task 2: Gap analysis in Colombia’s current institutional
structures and legal framework for operating a nation-wide ETS

Capacity
building and
stakeholder
consultations

Task 3: Step-by-step practical guidance and roadmap for the
design and piloting of an ETS in Colombia

•

hacer
consult
grupos

Recommendations included in Climate Change Law now in legislative debate:
•
•

•
•

Definition of allowances (cupos de emisión) as a tradeable right
Possibility to issue credits to rewmard emissions reduction activities (“offsets”)
Mandate to the Environment Ministry to regulate the details and issue the allowances
Interaction with carbon tax
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OVERVIEW
ETS designed for Colombian context







Market-oriented economy, including existing carbon tax



Emissions profile dominated by energy, forests, and ranching



Sector-based programs for addressing deforestation currently under
development (e.g. REM, FCPF)



Climate mitgation actions align with goals for rural development under
peace process
Goal was to cover as close to 100% of emissions as posible to ensure greatest
cost-effectiveness and certainty in meeting national mitigation goals
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ETS DESIGN RECOMMENDATIONS

CHECKLIST FOR THE 10 STEPS OF ETS DESIGN (PMR, ICAP; 2016)
1.

Scope
points of regulation

2.

Set the cap
NDC goals

3.

Allowance distribution
Auction (primary market)
Trade between regulated agents (scondary market)

4.

Offsets
 remunerate with allowances

5.

Temporal flexibility
Allow banking but not borrowing

6.

Price predictability
 Carbon Tax tariff as auction floor
 Retributive charge to avoid volatility

7.

Compliance
 Certification by audited verifiers
 Registry

8.

Stakeholder engagement
 Institutional arrangement design

9.

Linking
 No international linking at start but bilateral transactions

10.

Source: PMR, ICAP. (2016).

Implementation
 Implementation plan
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NATIONAL GHG INVENTORY - 2010
Colombia…
• Does not have a high level of emmissions
• Mainly emissions from deforestation, cattle, and
energy use
• Has a big absorption potential

Inventory 2010
Waste; 13,7

Energy; 71,2
Sector

CO2eq (Mton)

Relative contribution

2010

2012

2010

2012

AFOLU

130.3

76.3

58%

43%

Energy and transport

71.2

77.8

32%

44%

Waste

13.7

14.3

6%

7%

Industrial Processes

8.7

9.9

4%

5%

223.9

178.3

100%

100%

Total

AFOLU; 130,3
Industrial
Processes and
Product Use; 8,7

Source: Ideam, BUR, 2014.
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EMISSIONS SCENARIOS AND GOALS
•

NDC was ratified by Congress
Sectoral goals

•

Goal will be 30%, conditional on international
finance

•

AFOLU represents 67% of estimated potential to
achieve goal

Energy
15%

Residential
7%
Transport
6%
Industry
4%
Restoration
4%

Rural
21%

Housing &
waste
1%

Emissions scenarios

Av.
Deforestation
42%

Sectoral Measures

Colombia’s BAU GHG projections are in black and are compared with the 20% mitigation scenario
(Government of Colombia, 2015)

Avoided Deforestation
Rural Development
Energy & mines
Residential (cooling and cooking)
Transport an urban planning
Industry (energy Eficiency and Logistic)
Forest restoration
Recicling and waste
Total

Potential
(MTCO2)
32.4
16.2
11.2
5.6
5.0
3.1
3.0
0.9
77.37
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%
41.9%
20.9%
14.5%
7.2%
6.4%
4.0%
3.9%
1.2%
100.0%

National System for climate Change, SISCLIMA (Sisclima, 2017)

CARBON PRICING INSTRUMENTS
•

•

•

Retributive charge (tasa retributiva):
•

General definition established since 1993 for air, water and soil pollution.

•

The tariff (carbon price) could be defined by the government

•

Revenue goes to local authorities to mitigate the damage caused by pollution

Carbon tax:
•

Established in 2016 by a Fiscal law over liquid fuels and natural gas (non residential)

•

The tariff (carbon price) set by Congress at USD$ 5/ton CO2eq, rising to USD$ 10/ton CO2eq.

•

Revenue goes to a national fund “Colombia en Paz” for environmental and social projects

•

Possibility to compensate with CO2 emissions reduction (offset) credits

Emission Trading System
•

Proposed in a Climate Change Law (project) currently in discussion

•

The carbon price is a result of the market

•

Auction revenues are proposed to go to the same fund as under the carbon tax
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ETS CAP, 2018-2030
•

Propose to gradually
introduce cap towards
meeting national goals

•

Rolling cap with at least
5 years of certainty and
next year out (e.g. 6th)
announced annually

•

Allowances mostly
auctioned
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PRICE PREDICTABILITY
•

Price floor: applied in auction at level of carbon tax

•

Tax rebated when units bought in auction (to address desire to avoid
double payment)

•

Price ceiling (and penalty for non-compliance): option to pay tasa.

•

If tasa is paid, then need to reduce supply in auction automatically
(units come from reserve as in California).

•

Tasa must be high enough (3 or 4 times average auction price in year
before) to on only manage extreme high prices or non-compliance.

•

Not all (e.g. Ecopetrol) may have the option to pay the tasa.
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SCOPE AND POINT OF REGULATION
Sector

Coverage

Point of Regulation

Oil liquid fuels, and natural gas

Upstream: Ecopetrol

Coal
Biofuels

A) Large coal mines
B) Large users of coal
Upstream: Ecopetrol/refineries

Biomass

Large users of biomass

Industrial Processes

Industrial sites

Coal (fugitive emissions)

Large coal mines

Producers of petroleum and its
derivatives (fugitive emissions)

Large extractive sites and
refineries

Waste

Solid waste

Landfills

Agriculture

Livestock

Slaughterhouse

Livestock – jurisdictional
programme

Jurisdiction (Region)

Livestock – voluntary offsets
programme

Landowner

Deforestation

Large land development
projects that deforest

Avoided deforestation

Jurisdictional

Reforestation – jurisdictional
reward programme

Jurisdictional reward
programme for Departments

Reforestation – voluntary
programme

Offsets for individual
landowners.

Energy Sector

Industrial processes and
Fugitive emissions

Forestry
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AGRICULTURE/LIVESTOCK


Goal is to incentivize icreased productivity of ranching and transition
to lower-emissions land uses and management practices



Point of regulation
 Slaughterhouses
 Required to buy allowances for each animal (emissions factor
based on age, species, breed)
 Jurisdictional level and “nested” farm-level activities can earn
emissions reduction credits for activities not captured by incentive
at slaughterhouse
 Examples: Soil carbon, transition to horticulture, silvo-pastoral
systems
149

AVOIDED DEFORESTATION AND REFORESTATION
Deforestation
Large land development projects would face carbon liability

•
•

•

Buy allowances with revenues going to help jurisdictions (department) address deforestation

Jurisdictional-scale results-based crediting program, with potential for nested
crediting of activities
• Baseline would ensure contribution to meeting NDC
• Potential disincentives (e.g. less favorable agricultural credit) for going above
baseline

Reforestation
•

Jurisdictional scale: results-based crediting program, with potential for nested
crediting of activities

•

Applied at landowner level via rental payment for temporary carbon storage
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LINKING: POTENTIAL FOR MARKET COOPERATION
•

ETS designed to be open to linkage but full linkage with another ETS
would not be immediate
•

•

Could link internationally as a seller of excess reductions beyond NDC.
•

•

Allow Colombian market to develop without external effects on the
price of allowances.

Government to government agreements (“Climate team” approach)

Eventually Colombia could consider linking as a buyer as well as seller.
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Contact
Oscar Rodríguez – oscar@econometria.com.co
Rubén Lubowski – rlubowski@edf.org

THANK YOU!

Other team members
Soffia Alarcón – Soffia.Alarcon@carbontrust.com
Suzi Kerr - suzi.kerr@motu.org.nz
Juan-Pablo Montero - jmontero@uc.cl
Angela Cadena - acadena@uniandes.edu.co
Camila Aguilar - caguilar@fedesarrollo.org.co
Guillermo Rudas – Grudas@econometría.com.co

Ministry of Environment
Sebastian Carranza – scarranza@minambiente.gov.co
Erika Amaya - eamaya@minambiente.gov.co
PMR
Marcos Castro - mcastrorodriguez@worldbank.org
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Ejercicio de mercado del sistema de comercio
de emisiones en México: cumplimiento de CDN
a través de los mecanismos de mercado
Brian Oronoz
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Ejercicio de Mercado de
Carbono
en México
Mexican
Carbon
Market
Simulation Exercise
June 25th, 2018
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ETS in Mexico
• For The Paris Agreement, Mexico committed to a 22% reduction of GHG emissions by
2030.
•

Both the General Law on Climate Change and the Law on Energy Transititon of
Mexico make references to the GHG emissions control through the use of market
mechanisms.

• On April 25th the Mexican Senate approved an amendment on the General Law on
Climate Change to settle times and obligations for the establishment of a carbon
market in the country. The pilot phase will run for a period of 3 years starting on 2018.

• Emissions Trading Systems are a vital mechanism
for Mexico to fulfil its national and international
compromises regarding emissions reductions. To this
date 28 jurisdictions, which represent ~40% of the
world GDP already have an ETS, these include the
EU, China, South Korea, California, Switzerland and
New Zealand.
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Simulation Exercise
•

In August 2016, the Mexican Stock Exchange, MÉXICO2 and the Ministry of
Environment and Natural Resources (SEMARNAT) signed an agreement to jointly
develop a Carbon Market Exercise.

•

The exercise has the participation of
more than 100 enterprises from the most
representative sectors of the Mexican
economy which together represent more
than 67% of the GHG emissions in the
country according to the National
Emissions Inventory.

•

The simulation runs through a digital
platform, voluntarily and cost free. It has
all the elements of a real market
including: auctions, regulated exchange
markets and OTC markets.
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Participants

• + 100 enterprises form different sectors:











Electricity generation
Oil
Gas
Chemical
Petrochemical
Automotive
Aviation
Cement
Iron and steel
Commercial

Which represent
approximately:

67.8%
Of national GHG

 Other sectors participating in the exercise come from the consumption goods,
water, renewable energies, wood, cellulose and paper, NGO’s, academy,
government, independent consultancies, etc.
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Objectives
Most ETS began with a simulation phase to guide participating firms with
regards to how ETS operate, jumpstart capacity building within the private
sector and provide the government agencies involved with inputs that may
aid in policy design.
The objectives of the Mexican Market Exercise are:
– To ratify national environmental compromises and to take Mexico one
step forward towards emissions reductions and the fight against
climate change.

– To strengthen the competitiveness of national industries in a changing
global context, introducing them to state-of-the-art market
mechanisms.
– To help the private sector be better informed about environmental
commodity markets, and
– To support the dialogue between the private sector and the
government towards the design of an ETS in Mexico.
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Elements of the Simulation
Abatements

Price
collar

Offsets

Compliance
obligations

OTC
Market

Penalties

SIM
Elements

Flexibility
mechanisms

Market
shocks

Exchange
Market
Allocation of
allowances

Auctions
159

FGV recomendations
Fundação Getulio Vargas has offered MÉXICO2
a series of support documents regarding the
implementation of the simulation exercise.
This support includes:
•

Recommendations for the improvement of the simulation through the
implementation of technical features.

•

Recommendation for the integration of different metrics:

- General market indicators
- Individual performance indicators
•

Recommendations for the communication of results for the participants of the
simulation

•

Ongoing support for a communication strategy with all stakeholders
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Brian Oronoz
Coordinator
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Reducciones de emisiones costo-efectivas más allá de la
meta internacional de Brasil: estimación y valoración de
los potenciales activos climáticos de Brasil
Ruben Lubowski
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Cost-Effective Emissions Reductions beyond Brazil’s
International Target: Estimation and Valuation of Brazil’s
Potential Climate Asset
Ruben Lubowski, Chief Natural Resource Economist
Pedro Piris-Cabezas, Alexander Golub, Steve Schwartzman and Nat Keohane

Latin American Carbon Pricing Forum
FGV, São Paulo
June 25, 2017

164

Overview
• Brazil can make a major contribution against climate change, including more reductions from
deforestation than needed to meet its NDC
• We use a partial equilibrium model to estimate
– the cost of achieving emissions reductions from avoided deforestation and other sectors
and
– the value of the surplus emissions reductions beyond the NDC using as a proxy projections
of international carbon prices

• Currently, Brazil is the global leader in emissions reductions thanks to its commitment to
avoiding deforestation, but only 5% of such reductions are compensated by the Amazon Fund.
• Could Brazil achieve zero deforestation and increase its international commitments over time
while creating new opportunities to finance green development?

3

Market readiness
90 countries included an explicit mention of markets in their NDCs

Source: IETA and EDF (2016)

Brazil’s projected economy-wide emissions
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NDC 1,200 MILLION

NDC 1,300 MILLION

2020

Hypothetical economy-wide multi-year emissions budget

2030

2025

2020

2016

2016 - 2030

o From point targets in 2020, 2025 and 2030 to a hypothetical multi-year budget
o Crediting line for early action 2016-2019: 2020 target.

Methodology and data
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• EDF’s Global Carbon Market Modeling Tool adapted to analyze climate policy scenarios for achieving Brazil’s NDC
– Partial equilibrium model of multi-year market for emissions reductions.
– Solves for inter-temporal equilibrium in dynamic framework
• Marginal Abatement Cost Curves (MACC)
‒ Energy and Industry: POLES model
‒ LEPII (Institute of Energy Policy and Economics, Grenoble, France), EC’s Joint Research Centre, The
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), and Enerdata.
‒ Avoided Deforestation: SimBrazil Model from Britaldo Soares Filho et al., Federal University of Minas
Gerais
‒ Waste, Agriculture, and Forest Restoration: World Bank’s Low Carbon Country Case Study: Brazil
(Christophe de Gouvello, Britaldo Soares-Filho, Roberto Schaeffer, Fuad Jorge Alves, Joao Wagner Silva
Alves 2010).
‒ International abatement: POLES and IIASA GLOBIOM model for land sectors.

Domestic cost-effective measure: Economy-wide

o Total cost over 2016-2030 (in 2016 present value): $26.2 billion (excluding costs of restoration, estimated to range
from negative to $9 billion (Instituto Escolhas 2016)
o Requires all reductions with a cost up to $4/tCO2 in 2016 +5% per year

7
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Economy-wide domestic policy measure: Banking

A
C

B

A
+1,838

B

C

+1,875

-3,712

A+B-C = 0

Potential international carbon price path
Modelled carbon price from gradually evolving global market assuming the
implementation of the Paris Agreement:
Carbon price relatively low in the near term (reflecting voluntary markets),
showing periodical jumps as uncertainties related to the carbon market reduce
over time.

Source: EDF analysis. Piris-Cabezas et al. 2018

o In order to value Brazil’s emissions reductions beyond the INDC (the surplus) we only consider mitigation options that are cost-efficient,
i.e., those with abatement costs equal or lower than the forecasted carbon prices for the international171
market.
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Potential surplus cost-effective reductions beyond NDC given global
market price scenario

A

A:
o
o
o
o

Surplus of 6,981 million tons beyond the multiyear budget or cap.
Net value over 2016-2030 (in 2016 present value): $19 billion.
Total cost over 2016-2030 (in 2016 present value): US $26.8 billion + $26.2 billion to meet NDC.
Total value (in 2016 present value): US $72.0 billion

+6,981
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Opportunity beyond REDD+:
Brazil’s commitments on sustainable biofuels
• Brazil committed in its NDC to increase the share of sustainable biofuels in energy mix to 18%
and its flagship policy is RenovaBio.
• RenovaBio translates NDC goals into carbon budget with total reduction targets of 591 Million
tons CO2e (CBIOs) over 2019-2028 (CNPE Resolution nº5/2018).

• Emissions reductions beyond target could be sold internationally, at higher prices, if
economy-wide reductions are in line with NDC.
• Brazil would need procedures to:
– avoid double counting (in line with Article 6 of Paris Agreement)
– mitigate risks of indirect land-use change (ILUC) to maximize lifecycle reductions from
sustainable fuels.

COSTS

REVENUES

Summary: Revenues and costs

• The international price where Brazil “breaks even” on its NDC is estimated at $6.5 in 2016 rising to $12.9 in
2030, below projected values and existing market prices
• The estimated price in a carbon market of the Americas rises from $13 to almost $30 over 2020-2035 (Piris174
Cabezas et al. 2018)

Conclusions
• EDF’s Global Carbon Market Modeling Tool adapted to analyze climate policy scenarios for
achieving Brazil’s NDC.
• Brazil has comparative advantage in emissions reductions from a global perspective, with
significant potential to overachieve NDC.
• If Brazil could valorize additional economy-wide reductions beyond NDC at forecasted carbon
prices, this could more than cover entire program costs.
– The “break-even” carbon price is $6.5 in 2016 rising to $12.9 in 2030.

• This creates opportunity to finance NDC, eliminate deforestation, promote lower emission fuels,
and increase NDC ambition over time.
– Will require measures to ensure environmental integrity of reductions, including avoidance of double
counting.
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Thank you!
Ruben Lubowski
rlubowski@edf.org
Pedro Piris-Cabezas
ppiris@edf.org

Café
15’
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SESIÓN
PMR BRASIL

Aloisio Melo – PMR Brasil, Ministerio de Hacienda
Matheus Brito – PMR Brasil, Waycarbon
Guido Guimarães – PMR Brasil, FGVces
Lucia Helena Salgado – PMR Brasil, UERJ
Diálogo con: Santiago Afonso – PMR Argentina, Ministerio de
Hacienda
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Projeto PMR Brasil
Implementação
Junho de 2018

PMR – Partnership for
Market Readiness
19 Países Implementadores
África do Sul

Costa Rica

Tailândia

Argentina

Índia

Tunísia

Brasil

Indonésia

Turquia

Ceilão

Jordânia

Ucrânia

Chile

Marrocos

Vietnã

China

México

Colômbia

Peru
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13 Doadores
(US$127 milhões mobilizados)

Alemanha

Holanda

Alberta (CAN)

Austrália

Japão

Califórnia (EUA)

Comissão Europeia

Noruega

Cazaquistão

Dinamarca

Reino Unido

Quebec (CAN)

Espanha

Suécia

EUA

Suiça

Finlândia

US$ 127 milhões
captados

US$ 59 milhões
alocados

4 Parceiros
Técnicos

35 jurisdições participantes, totalizando
mais de 80% das emissões globais de GEE

Projeto PMR Brasil
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• Contexto
• Brasil apresentou e, posteriormente, se comprometeu internacionalmente a implementar sua NDC, que promete
reduções nas emissões nacionais de GEEs em 2025 e 2030.
• O cumprimento das metas previstas na NDC implica em custos, mas também traz oportunidades para o país.
• O cenário de restrição fiscal traz desafios adicionais, dada a não viabilidade de financiamento público para os
instrumentos tradicionalmente adotados em território nacional.

• Problema de Política
•

Como otimizar a relação entre o cumprimento de objetivos climáticos e o desenvolvimento socioeconômico?

Projeto PMR Brasil
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• Objetivo do Projeto PMR Brasil
• Subsidiar o governo brasileiro com informações acerca da desejabilidade da adoção de instrumentos de precificação
de carbono como parte da PNMC.
• Avaliar os custos e benefícios da adoção de desenhos alternativos de instrumentos econômicos de política
climática como parte da PNMC, com foco na precificação de carbono, com vistas à atingir as metas da NDC
brasileira.

• Perguntas Norteadoras
• Seria viável e conveniente ter instrumento(s) de precificação de carbono compondo a PNMC após 2020?

• Em caso afirmativo, quais as principais características que o instrumento deve ter para otimizar a relação entre
objetivos ambientais e desenvolvimento socioeconômico?

Projeto PMR Brasil
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• Respondendo às perguntas:
Componente 2

Componente 1

Estimação e avaliação dos impactos
da adoção dos instrumentos

Estudos setoriais para subsidiar a modelagem
econômica
Caracterização
de políticas e
instrumentos
setoriais

Identificação e avaliação
qualitativa das
potenciais interações e
impactos da precificação

Recomendações e proposta de desenho
de pacotes de instrumentos de política

2A
Modelagem

Integração

Comunicação, consulta e engajamento em relação à instrumentos de
precificação de carbono
Workshops
Seminários
Mobilização e consulta a experts

2B
Análise do
Impacto
Regulatório

Componente 3

Conscientização e disseminação dos resultados

Projeto PMR Brasil
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Componente 1: Visão Geral
2.000 páginas
de estudos produzidos
até o momento

+30 pesquisadores
envolvidos

Atividade 1: Estudos setoriais de diagnóstico e recomendações
Atividade 2: Proposições de pacotes de instrumentos de precificação de carbono

Projeto PMR Brasil: Componente 1
Diagnóstico, Interações e Recomendações
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EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

CARACTERIZAÇÃO SETORIAL

MAPEAMENTO
DE POLÍTICAS E
DE SEUS
INSTRUMENTOS

INTERAÇÕES
ENTRE
INSTRUMENTOS
EXISTENTES E
PRECIFICAÇÃO
DE CARBONO

RECOMENDAÇÕES DE
ALINHAMENTO
DOS
INSTRUMENTOS
EXISTENTES

RECOMENDAÇÕES PARA O
DESENHO DOS
INSTRUMENTOS
DE
PRECIFICAÇÃO
DE CARBONO

RECOMENDAÇÕES
PARA
O
INTERAÇÕES
EXPERIÊNCIAS
MAPEAMENTO
INTERNACIONAIS:
DE SETORIAL:
POLÍTICAS
CARACTERIZAÇÃO
ALINHAR
INSTRUMENTOS
Setores OS
contemplados:
DESENHO
DO
INSTRUMENTO
Competitividade
E•EXISTENTES
DE
Lições
SEUSAprendidas
INSTRUMENTOS
Estrutura
econômica
• Energia elétrica
DE
PRECIFICAÇÃO
DE
Distributivo
• Orientação
às equipes
setoriais
Perfil
Institucional
• Combustíveis
CARBONO
Emissões
• Perfil
de emissões
• Indústria
• Opções de mitigação
• Agropecuária
Maximizar
sinergia
As políticas
definem
os conectar
Montar
o quebra-cabeça:
asOseinstrumentos
Pavimentar
o caminho
constituem
as
Contraprodução
Sinergia
Sobreposição
minimizar
contraprodução
Blueprint:
esboço
do
plano
objetivos adas
serem
perseguidos
conclusões
etapas
anteriores ferramentas
para
preço de carbono
deoimplementação
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Atividade 1: Diagnóstico, Interações e Recomendações
DIAGNÓSTICO

INTERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CARACTERIZAÇÃO SETORIAL

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

COMBUSTÍVEIS
ELETRICIDADE

EMISSÕES DE CARBONO NO SETOR

MAPEAMENTO DE POLÍTICAS

INTERAÇÕES
INSRUMEN
-TOS

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

MELHORIA
POLÍTICAS
EXISTENTES

RECOMENDAÇÕES
IPC

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

INDÚSTRIA
EMISSÕES DE CARBONO NO SETOR

AGROPECUÁRIA
MAPEAMENTO DE POLÍTICAS

INTERAÇÕES
INSRUMEN
-TOS

MELHORIA
POLÍTICAS
EXISTENTES

RECOMENDAÇÕES
IPC

PACOTES DE
INSTRUMENTOS
DE PRECIFICAÇÃO
DO CARBONO
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Atividade 2: Proposição de Pacotes de Instrumentos de Precificação
Processo de desenho:
1.

Análise integrada dos resultados dos 4 estudos setoriais

2.

Coleta de preferências políticas e outros requisitos

3.

Criação de 3 ou 4 opções

4.

Análise qualitativa das opções

5.

Finalização dos pacotes e envio para equipes do Componente 2

ENVIO
REVISÃO

AVALIAÇÃO

FEEDBACK
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Componente 2A: Modelagem

Projeto PMR Brasil: Componente 2A
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Componente 2A: Modelagem

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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Análise de Impacto Regulatório: Por quê?
AIR é parte fundamental
de uma agenda de
melhoria regulatória:
“Impact assessments
examine whether there is
a need for action and
analyze the possible
impacts of available
solutions”(European
Union) .

Fig1. Difusão da AIR entre países da OCDE

Fonte: OCDE (online)
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Componente 2B: AIR

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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❏ PMR Brasil está estruturada como um processo
de AIR, no qual o Componente 2B é apenas uma
parte:
❏ Todos os componentes estão integrados em um
processo que busca dar maior racionalidade,
transparência e abertura à tomada de decisão de
política pública;

❏ Ao final da PMR, o relatório de AIR deverá
consolidar

os

componentes.

resultados

de

todos

os

3

Problema:

Qual a forma mais
custo-efetiva de
atingir a NDC
brasileira?

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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1. Desenvolvimento: definição do problema,
rationale e objetivos;
1. Opções: Cenário de referência e cenários
regulatórios;
1. Consulta: Construção e Validação dos
cenários;

1. Avaliação: Estimar impactos dos cenários;
1. Recomendação e Revisão: comparar os
cenários e definir critério para recomendação
da política.

Fonte: BIS (2010, p.6)
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Componente 2B: Cronograma de
Atividades
2

1

4

3

5

AIR: Passos
Iniciais

Consulta aos
Stakeholders

Avaliação dos
Cenários

Recomendação

• Fev. 2018

• Mar.-Set. ’18

• Set.-Out. ‘18

• Nov. ’18-Jul.19

• Jul. 2019

Tarefas • Análise do
material já
produzido;

• Estratégia de
AIR;

• Definição da
metodologia de
consulta;

• Definição da
metodologia
para avaliação e
comparação dos
cenários;

• Comparação entre
os cenários e
recomendação de
política;

Início do Projeto

Quando

• Definição do
plano de
trabalho

• Avaliação
preliminar e
validação dos
cenários
regulatórios e de
referência

• Consulta aos
stakeholders
selecionados;
• Relatório de
consulta

• Avaliação dos
impactos de
forma
complementar à
modelagem
conduzida pelo
Componente 2A

• Definição de
método para
acompanhamento
e avaliação expost

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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Consulta à Stakeholders
❏ Consulta é parte fundamental de qualquer
processo de análise de impacto regulatório;

Para quê?

❏ Qualquer cenário que venha a ser recomendado
possui enorme impacto social, e resistência varia
entre setores;

❏ Legitimidade do processo: atores já deixaram claro
que propostas precisam ser muito debatidas para
que tenham "algum fôlego";
❏ Necessidade de obter informação: setores
precisam se "reconhecer" nas avaliações (e.g., "eu
não reconheço os números, nem os atuais, nem de
tendência")

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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1
Histórico de Engajamento
dos Stakeholders
• Fase de pré-consulta já
finalizada:
Consulta
e
debate com atores sobre
diagnósticos setoriais;
• Identificação dos
stakeholders em
coordenação com MF,
Componentes 1 e 3 e
PoMuC;

2

3
Estratégia para coleta de
dados

Coleta, análise e relatório de
consulta

• Entrevistas
semiestructuradas;

• Entrevistas in loco;

• Percepção
sobre
os
cenários regulatórios e de
referência e validar as
estimativas iniciais dos
impactos de cada cenário;

• Necessidade de
coordenação com
Componente 1, 3 e
PoMuC.

• Informações
serão
debatidas com MF e
Componente
1
para
eventual
ajuste
dos
cenários regulatórios e de
referência;
• Boas práticas de consulta
vão guiar todo o processo
de consulta.

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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Core Principles
Be clear and concise
Have a purpose
Be informative

Our Comments
Our interview script will include: (1) The goal of the consultation, (2) A list with the impacts identified for that specific
sector, (3) the semi-open questions (discussed previously with Components 1 and 3)
The goal of the consultation within Component 2B is to gather new and relevant data about the likely impacts
of the regulatory and reference scenarios
The interview script will include a list with the impacts identified for that specific sector. The language and clarity will
take into account the stakeholder being consulted

Considered only a part of The consultation to be conducted by Component 2B will focus exclusively on gathering new and relevant information.
a process of engagement The process of engagement is already in place conducted mainly by Component 3.
Last the appropriate
amount of time

Partially due to the project restricted schedule, we opted for conducting semi-structured interviews. The analyses of
the interviews and reporting of results are the most time intensive part of our consultation

Be targeted

We are assuming that the key stakeholders were already identified, as the process of engagement is already in place.
In order to ensure a targeted consultation, the step 1 was added in our strategy.

Consider the special
needs of the groups being Methods and time will be defined only after the stakeholders mapping
consulted
Be agreed before
The results will be discussed with the stakeholders consulted. This feedback should help with the internal and external
publication
validation of our conclusions.
A report will be discussed with stakeholders and publish in the MF website or other relevant location indicated by the
Facilitate scrutiny
Executive Committee

Responses should be
given in a timely fashion

According to our current work plan, the consultation process should last about 1.5 months. However, it depends on (i)
the availability of all the scenarios and (ii) agenda of stakeholders

Not be launched during
election periods

This won't be possible to attend due to the schedule of the PMR.
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Avaliação dos Cenários

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
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Regulatory Costs
examples

team

method

Area 1
Direct costs

Hassle costs

Application of biological nitrogen
fertilization (BNF) in 100% of
soybean planted areas

2B

SCM (actions 1 to 9); direct
assessment based on CAPEX and
OPEX

e.g. Redundant reporting requirements on environmental standards. To be gathered through
Interviews and/or focus groups

Area 2
Enforcement costs

MRV program

PoMuC

Multiple

Area 3

Indirect compliance costs

Impacts on the production (changes
in prices/quantities); training
requirements

Other indirect costs

Effects on competition and innovation
constraints

2A and 2B

Modelling; SCM (actions 1 to 9)

2A and 2B

CGE model; consultation w/
stakeholders; literature review (official
reports and previous projects)
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Regulatory Benefits
examples

team

method

Area 4
Improved well-being

Target achievement

Market efficiency

Cost savings associated w/ carbon
pricing

1, 2A and MF

2A and 2B

CGE model; consultation w/
stakeholders; literature review (official
reports and previous projects)

2A and 2B

CGE model; consultation w/
stakeholders; literature review (official
reports and previous projects)

2A and 2B

CGE model; consultation w/
stakeholders; literature review (official
reports and previous projects)

Area 5

Indirect benefits

GDP improvements, productivity
enhancements, greater employment
rates

Area 6

Ultimate impacts

Well-being, happiness and life
satisfaction, environmental quality,
and more economic goals such as
GDP growth and employment.
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Recomendação
❏ Com os impactos avaliados, pode-se comparar os diferentes cenários, para
ranquear as diferentes opções de acordo com critérios a serem definidos;
❏ O critério geral pode ser: opção mais custo-efetiva ou opção que atinge a meta
e maximiza os benefícios econômicos, sociais e ambientais;

❏ Cenários podem ser comparados de forma quali-quantitativa, via análise
análise scorecard dos resultados de diferentes combinações de opções,
considerando os diferentes impactos econômicos, sociais e ambientais em níveis

distintos de agregação.
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Exemplo de
Recomendação

Sempre
discutindo as
diferentes opções
de acordo com os
diferentes tipos de
impacto
Fonte: AIR ETS of a single global market-based measure to international
aviation emissions

Projeto PMR Brasil: Componente 2B
203

Análise ex-post
❏ Testar robustez dos resultados (análise de
sensibilidade);
❏ Avaliar nível de confiança na viabilidade da

proposta recomendada e riscos que podem
surgir na fase de implementação que possam
minar a efetividade da proposta;

❏ Desenho

de

indicadores

para

acompanhamento da efetividade da política;
❏ Estratégia de avaliação: escolha de um
horizonte de tempo para avaliação do
impacto de facto da política.

Projeto PMR Brasil: Componente 3
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• Componente 3: Engajamento e Disseminação de resultados
Realizado dias 1º e 2º de
dezembro de 2016.
• Arcabouço teórico, panorama e experiências internacionais, impressões do setor empresarial e da sociedade civil,
apresentação do Projeto PMR Brasil.
Realizado dias 5 e 6 de
Seminário 2: Conciliando a precificação de carbono com as agendas de desenvolvimento.
outubro de 2017.
• Aprendizados da experiência internacional, preocupações do setor empresarial e da sociedade civil, visão governamental,
apresentação de estudos iniciais, com foco nas potenciais interações entre políticas setoriais existentes e a precificação.
Seminário 3: Não realizado. Será realizado ao final do
projeto, meados de 2019.

• Seminário 1: Explorando instrumentos de precificação de carbono para o Brasil.
•
•

• Workshop 1: Análise de Impacto da Adoção de Instrumentos de Precificação de Carbono.
Realizado dias 30 e 31 de
•

•

Debate de aspectos metodológicos relativos à estimação ex-ante de impactos socioeconômicos
de de
políticas
maio
2017. climáticas e ao
processo de análise do impacto regulatório da mesma classe de políticas.
Workshop 2: Diálogos Setoriais.
Realizado dias 5 e 6 de
• Debate de questões técnicas relacionadas aos estudos do componente 1 com especialistasdezembro
dos setores
deabordados.
2016.

• Workshop 3: Joint Workshop on Carbon Pricing and MRV Impact Analysis.

Realizado início de maio de
Debate entre toda a equipe do Projeto relacionado a aspectos metodológicos e de integração entre componentes.
2018
Workshop 4: Não realizado. Será realizado no final de
2018.
•

•

Projeto PMR Brasil
Próximas etapas
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Componente 1
P3 e P4
Interações e
Recomendações:
- Eletricidade
- Combustíveis
- Agropecuária
- Indústria

Comp. 2A - Modelagem

P5
-

“Pacotes”:
Ajustes de
políticas
Precificação C

Recomendações

Comp. 2B - AIR

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

Sesión sobre PMR Brasil
Diálogo con:
Santiago Afonso
Ministerio de Hacienda de Argentina
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Programa Políticas sobre
Mudança do Clima – PoMuC
Gustavo Luedemann
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Programa Políticas sobre Mudança do Clima (PoMuC)
Componente Programa Nacional de Relato
de Emissões de GEE PNR-GEE (Output 6)

Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) sobre
um Programa Nacional de Relato de Emissões
de GEE
PNR-GEE

Objetivos de um PNR-GEE
●

Fornecer informações sobre o perfil de emissão de GEE no país no nível do agente econômico;

●

Aprimorar os dados que ajudem a identificar os setores de atividades com maior contribuição
na emissão de GEE e maior potencial de abatimento;

●

Gerar dados que auxiliem o monitoramento, avaliação e revisão contínua de planos e
programas estaduais e federais para mitigação das mudanças climáticas, visando avaliar a
custo-efetividade das medidas;

●

Prover dados que possam ser utilizados como base para avaliação da conveniência,
oportunidade e potenciais impactos da adoção de instrumentos econômicos voltados para
política de mitigação de emissões;

●

Promover o desenvolvimento de indicadores que permitam avaliar competitividade de setores
frente à concorrência internacional (em termos de intensidade de emissões)

Contexto político e econômico
Projeção dos gastos públicos e o limite de gastos imposto pela EC 95/2016
RFPS: Regime Geral da Previdência Social; RPPS: Regime Próprio de Previdência Social;
BPC LOAS: Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social; RMV: renda mensal vitalícia.

Fonte: Elaboração WayCarbon com dados da estimativa do Ministério da Fazenda (2017).

Análise das iniciativas de relato de emissões (em curso ou não) no Brasil

Experiências estaduais e federais em programas de relato

1.

Estado de Minas Gerais

2.

Estado de São Paulo

3.

Estado do Paraná

4.

Estado do Rio de Janeiro

5.

Cadastro Técnico Federal do IBAMA

6.

Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE) do MCTIC

7.

Aviação - SAC e ANAC

8.

Outras iniciativas incipientes/restritas: Plataforma ABC / Siderurgia Sustentável

Análise das iniciativas de relato de emissões (em curso ou não) no Brasil

Experiências voluntárias do setor privado

1.

CDP

2.

Programa Brasileiro GHG Protocol

3.

Programa Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE

Número de empresas em cada um dos sistemas de relato

Fonte: Elaboração WayCarbon com dados com informações dos programas CDP, ISE e GHG Protocol Brasil

Mapa de Atores

Etapas da avaliação

Custos
Privados
Custo
Custos
Públicos
Análise de
Risco

Efetividade

Análise de
Subsídios
Análise de
Limiares

Análises
•
•
•

Custo-Padrão
Custo-Efetividade
Multicritério

Obrigado!

Contato:
Gustavo Luedemann

Gustavo.Luedemann@gfa-group.de

Cierre
y hasta mañana
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Agenda: Encuentro con expertos y
tomadores de decisiones

26 de junio – Paneles com expertos para el debate sobre las experiencias de precios en La no América
LOCAL: AUDITÓRIO FGV 9 DE JULHO – PLANTA BAJA
08h30 Café
09h00 Bienvenida: Ronaldo Seroa da Mo a (PMR Brasil/ UERJ)
09h30 Panel 1: Precio al carbono: visión internacional y contexto regional
Mediación: Jorge
Angela Kallauge - World Bank / Carbon Pricing Leadership Coali on (CPLC)
Soto - Braskem
Philipp Hauser- Engie
Heloisa Schneider - Comisión Económica para América La na y el Caribe (CEPAL)
11h15 Café (Auditório FGV 9 de Julho – Planta baja)
11h30 Panel 2: Instrumentos actuales: lecciones aprendidas y oportunidades de colaboración
Sebas an Carranza - Ministerio de Medio Ambiente de Colômbia (MINAMBIENTE)
Fiona Bello - Ministerio de Energía de Chile
Mediación: Karina Marzano San ago Afonso - Ministerio de Hacienda de Argen na
Fundación Konrad Adenauer
(KAS - EKLA)
Ruben Lubowski - Environmental Defense Fund (EDF)
13h00 Almuerzo libre
14h00 Panel 3: Sesiones sectoriales paralelas
Agricultura: Ângelo Gurgel - Fundación Getulio Vargas (FGVAgro)
Mediación: Felipe Cunha CEBDS
6º andar Alastair Handley - The Climate Smart Group
Sala 606
Betania Vilas Boas - Fundación Getulio Vargas (FGVces)
Bosques: Pedro Soares - Ins tuto de Conservación y Desarrollo Sostenible en Amazonía (IDESAM)
6º andar Ruben Lubowski - Environmental Defense Fund (EDF)
Mediación: Rebeca Lima - CDP
Sala 607
Guilherme Lefevre - Fundación Getulio Vargas (FGVces)
Industria: Angela Kallauge - World Bank - Carbon Pricing Leadership Coali on (CPLC)
Mediación: Laura Albuquerque
6º andar Margarita Pava Medina - Camara de Comercio de Bogotá
CEBDS
sala 608
Fabio Cirilo -Votoran m Cimentos
Energía y Emilio Lèbre La Rovere - PPE/COPPE/UFRJ
Mediación: Alexandre Medeiros transporte: Nicolas Girod - Clear Blue Markets
Centro de Inves gación de Energía
6º andar Brian Oronoz – MEXICO2/ Simulación de Comércio de Emisiones Eléctrica
sala 609
15h30 Café (Auditório FGV 9 de Julho – Planta baja)
16h45 Panel 4: Precios al Carbono en América La na: retos, soluciones y tendencias
Aloisio de Melo - Ministerio de Hacienda de Brasil
Jeffrey Swartz - South Pole
Chris an Huebner - Fundación Konrad Adenauer (KAS)
17h45 – Final del día
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