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Para:  Representantes do grupo Eficiência Energética 
Assunto:  Objetivos de negociação no "World Energy" 
 
Bem-vindos às negociações para formulação de políticas climáticas e energéticas globais. Como líderes 
dos setores de alta intensidade de consumo de energia na economia mundial, vocês vão tomar decisões 
sobre melhorias na eficiência energética nas próximas décadas.  

Seu grupo inclui os setores de carro e caminhão, companhias aéreas, autoridades de trânsito público, 
máquinas industriais e fabricantes de aparelhos domésticos, programas de incentivo de eficiência 
energética dos fornecedores de energia elétrica, construtores de edifícios residenciais e comerciais 
e o setor imobiliário. 

Vocês vão tomar decisões referentes à eficiência energética de um novo capital durante as próximas 
décadas, tanto para fontes móveis (transporte) quanto fixas (edifícios, aparelhos domésticos 
e equipamentos industriais). Melhorias na eficiência energética permitem continuar a oferecer 
os mesmos serviços de energia (por ex., uso de veículos em viagens ou aquecimento de casas) 
e ao mesmo tempo consumir menos energia. 

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 mudanças climáticas perigosas com as 
necessidades de seus grupos de interesse, incluindo o público (seus clientes), acionistas, empregados 
e os formuladores de políticas que fornecem as licenças para vocês operarem, regulamentarem suas 
indústrias e afetarem seus custos operacionais.  

Os setores que vocês representam se desenvolveram em uma era de energia barata. Aumentar 
drasticamente a eficiência energética exigiria substancial mudança cultural e novas capacidades. 
Algumas empresas conseguirão se reinventar, enquanto outras desaparecerão. Alguns dos seus grupos 
de interesse, incluindo o setor de viagens aéreas e grandes montadoras de automóveis, serão afetados 
negativamente por políticas que exijam melhorias agressivas na eficiência energética. Essas empresas 
acreditam que já está sendo feito o suficiente (por ex., através de normas de eficiência de combustível 
do CAFE [Corporate Average Fuel Economy] dos EUA). Fornecedores tradicionais de energia elétrica 
também serão afetados negativamente se houver grandes quedas na demanda, dados seus custos fixos 
elevados. Ao mesmo tempo, os impactos das mudanças climáticas, incluindo o aumento do nível do mar, 
condições meteorológicas extremas e deslocamentos geopolíticos, podem representar riscos graves 
para a infraestrutura dos quais esses setores são dependentes. Os crescentes danos climáticos também 
podem aumentar a probabilidade de da criação de regulamentações e outras mudanças nas políticas 
que favoreçam as empresas e organizações capazes de proporcionar uma eficiência energética superior.  

A eficiência energética não apenas reduz a demanda, mas também pode melhorar a resistência da 
sociedade a catástrofes relacionadas ao clima. Mesmo sem um esforço combinado, a intensidade 
energética da economia (ou seja, energia utilizada por unidade de PIB real) está diminuindo, atualmente 
a uma taxa de ~ 1,3%/ano, uma tendência que deverá continuar nas próximas décadas. Os analistas 
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do setor relatam que muitos projetos de eficiência energética têm períodos de retorno curto e oferecem 
valor líquido positivo presente ao longo de suas vidas úteis. Mecanismos inovadores de financiamento, 
tais como fundos rotativos, podem usar a economia resultante de custos de energia mais baixos para 
financiar novos projetos de eficiência energética, reduzindo as barreiras de custo inicial destes projetos 
e tornando-os financeiramente atraentes para os grupos de interesse.  

Investir em novas capacidades e elaborar novas políticas e regulamentações seria vantajoso para muitas 
empresas desse setor, mas não para todas. Para isso, vocês estão examinando ativamente como 
podem usar o capital financeiro, experiência e infraestrutura social que possuem para competir em 
um mundo em mudança. Muitas tendências indicam que haverá oportunidades dentro dos seus setores 
para aumentar a eficiência energética: 

 A intensidade de consumo energético para novo capital de uso de energia tem tido uma queda 
de 1% ao ano, mas alguns acham que possa chegar a 5 a 7% ao ano (a um certo custo e não 
em todos os setores). 

 A Agência de Energia Internacional (IEA) tem mostrado que a eficiência energética em todos 
os setores poderia criar uma economia de US$ 1 trilhão/ano em custos de energia e gerar 
"benefícios incalculáveis de segurança" na forma de segurança energética e benefícios 
ambientais e de saúde pública.1  

 Entre 2005 e 2010, os avanços em eficiência energética salvaram onze nações desenvolvidas 
de queimarem o equivalente a US$ 420 bilhões em petróleo. Sem esses avanços, o consumo 
total de energia desses países teria sido 65% superior em 2010.2 

 Depois do acidente nuclear de Fukushima, o Japão substituiu metade de sua força nuclear 
por eficiência energética.3 

 Nos Estados Unidos, sob os padrões atuais da CAFE (Corporate Average Fuel Economy), 
automóveis de passageiros e caminhões leves seriam requeridos a alcançar melhorias na 
economia de combustível de 5%/ano e 3,5%/ano, respectivamente, atingindo uma média 
de cerca de 54 milhas por galão em 2025. 

 Economias de energia resultantes de programas de informações ao consumidor residencial 
e análise comportamental têm relatado aumentos de 2 a 7% em eficiência energética.4 

Como grupo, vocês vão: 

1. Decidir a taxa anual de melhorias de eficiência energética para novo capital para as fontes 
de emissão móveis e fontes de emissão fixas. 

2. Defender que o grupo Preço de Carbono defina um preço sobre as emissões de GEE 
(se desejar).  

3. Fazer pressão e negociar com as outras equipes para incentivá-las a tomar ações que 
contribuam para resolver o problema da mudança climática e, ao mesmo tempo, aumentem 
o bem-estar das pessoas e dos grupos representados por vocês. As indústrias e as pessoas 
não podem arcar com todos os custos de reduções de GEE. 

1. Vocês podem propor políticas que impulsionem a eficiência de novo capital de uso de energia, o qual 
lentamente irá substituir o capital social. Um aumento de 7% por ano na eficiência do novo capital 
poderá resultar em uma queda anual de 3,5% na intensidade de consumo energético médio, um valor 
que alguns especialistas em energia acreditam ser possível. Vocês decidirão separadamente as taxas 
de melhoria de eficiência energética para infraestruturas móveis (transporte) e fixas (edifícios e 
eletrodomésticos).  

2. Tomem uma posição quanto ao preço de 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. A definição de um preço de carbono prejudicaria o uso 
de energias com alto teor de carbono, aumentando os custos e diminuindo o valor acionário de muitas 
das empresas que vocês representam e que são extremamente dependentes de combustíveis fósseis, 

                                                      
1 25 Energy Efficiency Policy Recommendations, IEA (2011) e World Energy Outlook, IEA (2012) 
2 http://thinkprogress.org/climate/2013/10/17/2801231/world-energy-efficiency/  
3 http://thinkprogress.org/climate/2014/04/10/3425406/japan-energy-efficiency-replacement/  
4 http://www1.eere.energy.gov/seeaction/pdfs/customerinformation_behavioral_status_summary.pdf. 
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pelo menos no curto prazo. No entanto, um preço de carbono criaria incentivos para impulsionar a 
eficiência energética. A receita advinda do preço de carbono também poderia ser usada para ajudar a 
compensar custos imediatos e de P&D que os constituintes precisam para financiar projetos de eficiência 
energética. Se houver um preço de carbono, considere o efeito sobre os investimentos dos seus grupos 
de interesse que são fortemente dependentes de combustíveis fósseis (carro, caminhão, imóveis e 
setores de energia elétrica), juntamente com o potencial para promover o investimento e a rentabilidade 
em tecnologias e sistemas que impulsionam a eficiência energética (veículos eléctricos, transporte 
público, aumento de eficiência energética e programas de mudança educacional e comportamental). 

4. Pressionar e negociar. Seus constituintes não devem ter que arcar com o peso de limitar as mudanças 
climáticas. Outros grupos têm a capacidade para diminuir as emissões de GEE e limitar as mudanças 
climáticas. Fornecimento de Energia pode propor políticas para tributar combustíveis fósseis e investir 
seu substancial capital financeiro em P&D para desenvolver inovadoras reduções de custo em energia 
limpa. Embora o CO2 resultante do uso de combustíveis fósseis contribua mais para as mudanças 
climáticas, outros gases, incluindo o metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), são potentes emissores de 
GEE e seu impacto está crescendo. Práticas agrícolas e de silvicultura globais contribuem amplamente 
para as emissões desses gases. O grupo Solo e Agricultura pode propor políticas para reduzir as 
emissões de CH4 e N2O que podem ajudar a limitar as mudanças climáticas. O grupo População 
pode promover políticas para limitar o crescimento da população futura, particularmente nas nações 
em desenvolvimento.  


