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Para:   Representantes do grupo Fornecimento de Energia 
Assunto:  Objetivos de negociação no "World Energy" 
 
Bem-vindos às negociações para formulação de políticas climáticas e energéticas globais. Como líderes 
do setor de fornecimento de energia, vocês vão tomar decisões referentes ao fornecimento global 
de energia ao longo das próximas décadas.  
 
Fazem parte do seu grupo representantes dos dois principais tipos de fornecedores de energia: 
produtores de combustível fóssil – carvão, petróleo e gás natural (2/3 do grupo) e produtores de energias 
com baixo teor de carbono e energias renováveis – nuclear, hídrica, biocombustível, eólica, geotérmica, 
etc. (1/3 do grupo).  
 
O setor de combustíveis fósseis inclui empresas de capital aberto de petróleo e gás (por ex., ExxonMobil, 
BP, Shell), empresas nacionais de petróleo e gás (por ex., Petrobras, Saudi Aramco), empresas 
de carvão, fornecedores de energia elétrica extremamente dependentes de combustíveis fósseis 
e empresas que fornecem equipamentos para estes setores (por ex., Halliburton, Schlumberger; 
divisões fornecedoras de fósseis de empresas como Siemens e GE). 
 
Líderes de energias renováveis incluem empresas estabelecidas de energia eólica, solar, hídrica e 
nuclear (por ex., FirstSolar, Areva), companhias start-ups para energias renováveis (incluindo empresas 
de energia solar, eólica, rede elétrica inteligente e armazenamento) e as divisões de energia de baixo 
teor de carbono ou de energias renováveis de empresas de petróleo e gás, fornecedores de energia 
elétrica e empresas que abastecem esses setores, tais como Siemens e GE. 
 
Vocês tomarão decisões como um todo. O objetivo é alcançar os melhores resultados para os grupos 
de interesse representados por vocês e seus acionistas. 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.  
 
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. Empresas que dependem atualmente de combustíveis fósseis terão 
que se reinventar ou desaparecer do mercado. No entanto, políticas para limitar o aquecimento para 
algo próximo de 2 °C causarão graves dificuldades financeiras para empresas que trabalham com 
combustíveis fósseis, incluindo carvão, petróleo e gás.  Limitar a produção de combustíveis fósseis 
significa que a maioria das reservas conhecidas se tornará ativo ocioso, e nunca gerará retorno para os 
acionistas ou os governos federais. Nós, produtores de combustíveis fósseis, não podemos concordar 
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com a perda de valor desses ativos, a menos que sejamos compensados por essa perda. Limitar 
a exploração e a produção de combustíveis fósseis custará também empregos. 
 
Além disso, diminuir o uso de combustível fóssil irá impactar negativamente muitas pessoas, 
particularmente nos países 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 
mudanças climáticas, incluindo a elevação do nível do mar e as condições meteorológicas extremas, 
e as alterações geopolíticas que esses impactos podem criar, representam riscos sérios para os ativos 
de fornecimento de energia fóssil e outras energias existentes. 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. Investir em novas capacidades e elaborar novas políticas e regulamentações seria 
vantajoso para muitas empresas desse setor. 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 produção de energia renovável com baixo teor de carbono: 
 

 Desde 2009, a produção de energia eólica vem crescendo a uma taxa superior a 25%/ano (tendo 
duplicado em menos de três anos), e a produção de energia solar fotovoltaica vem aumentando 
a uma taxa superior a 50%/ano (tendo duplicado em menos de 1,5 ano). 

 O Banco Mundial já não financia mais a construção de novas centrais elétricas alimentadas 
a carvão. 

 O custo da energia solar caiu significativamente nos últimos anos. 

 Algumas empresas de petróleo (por ex., Total e Statoil) estão investindo pesado em energias 
renováveis. 

 Na China, o crescimento no uso do carvão caiu de 9,4%/ano para 2,8%/ano entre 2011 e 2012.  
 
Apesar dessas tendências, levará anos para que as energias eólica e solar se tornem fontes dominantes. 
Enquanto isso, a diminuição do uso de carvão ameaça o valor dos ativos que nós do setor de 
combustíveis fósseis temos a obrigação fiduciária de proteger para nossos acionistas.  
Como grupo, vocês vão: 

1. Decidir taxas, subsídios e melhorias do custo de inovações resultantes 
de P&D para cada fonte de energia (ver tabela à direita).  

2. Implementar políticas para reduzir escapes de metano resultantes 
da produção e distribuição do gás natural. 

3. Defender que o grupo Preço de Carbono estabeleça um preço sobre 
as emissões de carbono, (se desejar – vocês podem argumentar 
que não deve haver nenhum preço para as emissões de GEE). 

4. 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 setores e empresas que vocês 
representam. O setor de combustíveis fósseis não deve arcar 
sozinho com todos os custos das reduções de emissões.  
 
 

 
Notas sobre as ações:  
 

1. Vocês podem propor políticas para tributar ou subsidiar cada fonte de energia para 
promover o desenvolvimento de cada sistema de fornecimento de energia que limita os riscos 
climáticos, ao mesmo tempo em que preservam a lucratividade de seu setor e tiram de pauta 
outras políticas que possam prejudicar as empresas que representam. Vocês também podem 
sugerir formas pelas quais as inovações e descobertas tecnológicas possam baixar custos 
para energias com baixo teor de carbono e renováveis, incluindo novas fontes radicais 
(“Nova tecnologia”). 

Densidade de carbono 
de combustíveis 
(tCO2/TJ; Toneladas 
de CO2 por terajoule 
[trilhão de joules]) 
 
Carvão:  91 
Petróleo: 71 
Gás: 50 
Biocom- 
bustíveis: 19  
Nuclear:  2  
Renováveis:  2  
Nova  
tecnologia:  0  
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2. Metano (CH4) é um potente gás do efeito estufa. O setor de combustíveis fósseis é 
responsável por muito do metano lançado na atmosfera via escapes na cadeia de produção 
e distribuição de gás natural. Vocês podem propor políticas para reduzir os escapes de CH4. 

3. Tomem uma posição quanto ao preço de carbono. Os economistas reconhecem que 
internalizar os custos ambientais e sociais das emissões de gases do efeito estufa 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, 
diminuindo a demanda por combustíveis fósseis, aumentando os custos e diminuindo o valor 
acionário de empresas extremamente dependentes de combustíveis fósseis, pelo menos no 
curto prazo. No entanto, 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. Qualquer preço de carbono reduzirá o valor dos investimentos deste 
setor em carvão, petróleo e gás. Vocês devem solicitar compensações por essas perdas através 
da receita gerada por qualquer preço de carbono, e prometerem usar tal receita para conduzir 
atividades de P&D para fontes renováveis e fontes com baixo teor de carbono.  

4. Pressionar e negociar. Outros grupos têm a capacidade de adotar ações para diminuir 
as emissões de GEE e limitar as alterações climáticas. 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 Eficiência Energética 
pode investir em eficiência energética para prédios, indústrias, eletrodomésticos e veículos, 
economizando dinheiro e tecnologia avançada ao mesmo tempo em que reduz a poluição 
resultante do carbono. No entanto, as reduções na demanda de energia, resultantes de uma 
maior eficiência, podem diminuir a receita e o lucro dos produtores de combustíveis fósseis. 
O grupo População pode promover políticas para limitar o crescimento da população futura, 
particularmente nas nações em desenvolvimento.  


