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Para:   Formuladores de políticas de preço sobre emissão de carbono 
Assunto:  Objetivos de negociação no "World Energy" 
 
Bem-vindos às negociações para formulação de políticas climáticas e energéticas globais. Vocês 
tomarão decisões relativas ao preço de carbono e à distribuição de receitas ao longo das próximas 
décadas.  

Vocês representam dirigentes governamentais das principais economias e dos maiores emissores 
mundiais (EUA, China, UE, Brasil, Rússia, Índia, etc.), que possuem o poder de definir as políticas 
de preço de carbono. Os preços sobre emissão de carbono podem ser definidos em mercados (por 
ex., o European Emissions Trading Scheme - Regime Comunitário de Licenças de Emissão da União 
Europeia) ou como taxas. Como formuladores de políticas de preço de carbono, vocês decidirão (1) 
o preço médio global do carbono ($/t de CO2) ao longo das próximas décadas, se for o caso, e (2) como 
a receita gerada por este preço será gasta.  

Como dirigentes governamentais, vocês são responsáveis por seus grupos de interesse – Fornecimento 
de Energia, Eficiência Energética, População e Consumo e Uso do Solo e Agricultura. Como tal, sua 
principal função é ouvir os grupos de interesse e tomar decisões de forma a criar as melhores 
oportunidades de implementação. 

Vocês tomarão decisões como um todo. Seu objetivo é alcançar os melhores resultados para os grupos 
que estão representando. Façam o melhor possível no tempo que lhes foi alocado. 

Os principais dados científicos disponíveis mostram que os gases de efeito estufa (GEE) emitidos por 
atividades humanas já estão mudando o clima terrestre, que os riscos de continuar a permitir ainda mais 
mudanças climáticas são graves para a nossa economia e o bem-estar humano, e que evitar os piores 
impactos é possível. O objetivo aceito internacionalmente é limitar o aumento da temperatura média 
global a no máximo 2 °C acima dos níveis pré-industriais. Um aquecimento acima de 2 °C é ameaçador 
para a economia e o bem-estar humano de todas as nações. Os especialistas internacionais em ciências 
climáticas estão de acordo com essa avaliação.  

No entanto, vocês devem equilibrar a necessidade de evitar alterações climáticas perigosas às 
necessidades dos seus principais grupos de interesse — as outras cinco equipes. Vocês não estariam 
em uma posição de poder sem o apoio deles. Junto com o público, esses grupos representam poderosos 
interesses que fornecem recursos para informar e fazer pressão junto a vocês e seus conselheiros, 
e financiar suas campanhas eleitorais.  

A economia mundial hoje é dependente dos combustíveis fósseis. Diminuir o uso de combustíveis 
fósseis pode ser caro para os consumidores e para a economia em curto prazo e, certamente, ameaça 
a rentabilidade das empresas dependentes desse tipo de combustível. Limitar o aquecimento a 2 °C 
significa que uma grande fração dos recursos de combustíveis fósseis conhecidos tem que permanecer 
no solo, e nunca ser processada. Investimentos feitos previamente nesses recursos se tornarão ativos 
ociosos, e nunca gerarão retorno para os acionistas ou os governos federais. Empresas que dependem 
atualmente de combustíveis fósseis terão que se reinventar ou desaparecer do mercado. Nações 
dependentes de combustíveis fósseis terão que transformar seus sistemas energéticos e economias, 
ao mesmo tempo em que se esforçam para continuarem em desenvolvimento. 

A infraestrutura do combustível fóssil já está implantada na maior parte do mundo, e em nações 
com desenvolvimento acelerado, incluindo China, Índia, Indonésia e muitas outras, a nova capacidade 
de energia fóssil está sendo consumida em um ritmo rápido. Abandonar essa infraestrutura seria muito 
caro. Ao mesmo tempo, os impactos das alterações climáticas, incluindo a elevação dos níveis do mar 
e as condições meteorológicas extremas, e as mudanças geopolíticas que esses impactos podem criar, 
representam riscos sérios para os ativos de fornecimento de energia fóssil e outras energias existentes.  
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Além disso, o crescimento dos danos climáticos aumenta a probabilidade da criação de regulamentações 
e de outras mudanças políticas que afetarão negativamente o setor de combustíveis fósseis, apesar 
de estimularem baixo teor de carbono e fontes renováveis. Para isso, vocês estão examinando 
ativamente como podem usar seu poder regulamentar para incentivar uma transição de energia para 
economias com baixo teor de carbono.  

As análises de especialistas são claras: colocar um preço sobre as emissões de carbono é o modo mais 
economicamente eficiente de alcançar reduções nas emissões. Vocês devem equilibrar a necessidade 
de cumprir os objetivos climáticos às demandas dos seus grupos de interesse, ou correm o risco de 
serem removidos do cargo. Políticas que imponham imediatamente um preço elevado sobre emissões 
de carbono estão propensas a encontrar resistência, ainda que muitas tendências apontem para um 
aumento da aceitação das políticas de preço de carbono: 

 Desde a década de 1990, alguns países promulgaram preços sobre emissões de carbono, incluindo 
Finlândia, Holanda, Noruega, Suécia e Dinamarca; outros fizeram isso apenas mais recentemente, 
incluindo Reino Unido, Suíça, Irlanda, França e Austrália (no entanto, o novo governo australiano 
luta para revogá-lo).  

 Em 2013, a China anunciou sua intenção de aplicar uma taxa sobre as emissões de carbono. 

 Muitos economistas conservadores apoiam a adoção de um preço sobre as emissões de carbono, 
e mais de duas dezenas das maiores empresas dos EUA, incluindo cinco companhias de petróleo, 
agora incorporam um preço por poluição de carbono em seu planejamento estratégico e financeiro. 
A ExxonMobil usa um preço de US$60/t. A Microsoft usa cerca de US$6/t.1 

 Enquanto muitas nações, como os EUA, ainda têm que aprovar políticas federais de preço 
de carbono, grupos regionais dentro dos Estados Unidos (por ex., estado da Califórnia, Regional 
Greenhouse Gas Initiative no nordeste dos EUA) já o fizeram. O governo dos EUA acredita que 
o custo social do CO2 seja de cerca de US$37/t. Os preços reais, onde existem, são muito mais 
baixos (cerca de US$5/t a US$15/t dependendo do mercado, por ex. cerca de US$8/t no mercado 
de carbono europeu, the Emissions Trading Scheme - ETS, no início de 2014). 

Como grupo, vocês vão: 

1. Decidir o preço médio global do carbono (US$/t de CO2), se for o caso, e quando será 
implementado. 

2. Decidir que fração da receita gerada pelo preço de carbono vai para cada um desses três grupos: 
(1) Indústria (incluindo a compensação de ativos ociosos do setor de combustíveis fósseis, subsídios 
para promover a produção de energias renováveis, eficiência energética e políticas para reduzir as 
emissões de GEE provenientes do solo e da agricultura); (2) Público, para compensar o impacto 
do preço de carbono em sua renda disponível; ou (3) Redução do déficit, para ajudar a equilibrar 
os orçamentos governamentais.  

3. Fazer pressão e negociar com as outras cinco equipes para incentivá-las a tomar ações que 
contribuam para resolver o problema da mudança climática e ajudar os grupos de interesse 
que vocês estão representando.  

 
Notas sobre as ações:  

1, Decidir o preço do carbono. Os economistas reconhecem que internalizar os custos ambientais e 
sociais das emissões de GEE através de um preço de carbono pode ser a melhor maneira de reduzir as 
emissões globais de GEE. Um preço de carbono criaria oportunidades de lucro para fontes de baixo teor 
de carbono e renováveis, injetaria capital em companhias start-ups nestas áreas e estimularia inovações. 
Ele também geraria muitos benefícios paralelos de saúde pública, ambientais e sociais, que tanto 
o público quanto os dirigentes governamentais tendem a ignorar frequentemente. Por exemplo, a 
diminuição do uso de carvão reduzirá emissões de mercúrio e melhorará a qualidade do ar, reduzindo 
doenças pulmonares e mortes, principalmente em países em desenvolvimento. No entanto, ao mesmo 
tempo, ter um preço de carbono irá diminuir a demanda por combustíveis fósseis, causando um aumento 
dos custos e decréscimo do valor para os acionistas de empresas que são fortemente dependentes 
dos combustíveis fósseis.  

                                                      
1 http://www.nytimes.com/2013/12/05/business/energy-environment/large-companies-prepared-to-pay-price-on-

carbon.html; http://www.bloomberg.com/news/2014-03-21/exxon-wins-by-having-the-highest-cost-of-climate.html. 
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2. Decidir que partes da receita deverão ir para a indústria, o público e a redução de déficit. 
Mesmo um preço de carbono relativamente modesto, por ex. US$30/t, geraria mais de US$1 trilhão/ano 
em receita global. Esta receita poderia ser usada para resolver muitos dos problemas mundiais, 
incluindo: estimular a economia através da redistribuição da receita ao público ou da diminuição 
de impostos sobre a renda; financiar atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e investimentos em 
tecnologia limpa, eficiência energética e redução do desmatamento; ou redução do déficit. Ninguém 
quer pagar mais por energia. Cada grupo de interesse fará forte pressão para ser compensado, e se não 
for atendido, ameaçará se opor aos esforços de vocês para aumentar o preço de mercado da energia 
baseada em carbono de modo a refletir seu custo real. O público quer todo o dinheiro retornado para 
ele, para que seus custos líquidos de energia não fiquem mais altos. Indústrias com alto consumo 
de energia, incluindo as de automóveis, viagens aéreas, metais, etc., querem isenções, e o setor 
de combustíveis fósseis quer uma compensação pela perda no valor de seus ativos e reservas. Ativistas 
pró redução orçamentária ao redor do mundo querem usar a receita para o corte de déficits fiscais. 
Vocês devem analisar os benefícios que a receita pode fornecer e equilibrá-los às realidades políticas. 

3. Pressionar e negociar. Implementar um preço de carbono é politicamente difícil. Outros grupos 
podem adotar ações para diminuir as emissões de GEE sem precisar se basear em um preço de 
carbono. O grupo Fornecimento de Energia pode estabelecer Padrões de Portfólios Renováveis (RPS), 
exigindo que nações e estados aumentem sua produção de energia renovável. O grupo Eficiência 
Energética pode implementar voluntariamente programas como LEED e Energy Star, e pressionar 
governos a obter melhorias de eficiência através de programas como os padrões CAFE. O grupo 
Solo e Agricultura pode implementar políticas para reduzir as emissões de metano (CH4) e óxido 
nitroso (N2O), ambos ricos em GEE. O grupo Consumo e População pode promover políticas para 
limitar a população futura, particularmente em nações em desenvolvimento, e para limitar o consumo 
per capita (por ex., através da tributação progressiva ou de altas taxas de valor agregado, 
particularmente em artigos de luxo).  


