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Precificação de Carbono: um bom negócio 

Conferência Ethos 20 anos dialoga sobre benefícios ambientais e para as empresas que estão 
atentas a essa necessidade 

 

Um total de 195 países signatários do Acordo de Paris, se comprometeram durante a Conferência 
do Clima de Paris (COP-21), com a migração mundial para uma indústria de baixo carbono. 
Dialogar sobre a agenda de precificação de carbono no Brasil, trazendo à tona iniciativas práticas 
desenvolvidas por diferentes setores e sobre como estudos, simulações, diálogos e a promoção 
de estratégias ajudam empresas a se anteciparem a cenários regulatórios e impulsionar negócios 
resilientes às mudanças climáticas e à uma economia mais limpa, será o mote do painel: “O 
Amadurecimento da Precificação de Carbono no Brasil”, viabilizado pela Shell, que irá contar com 
a participação de Ana Moeri, coordenadora de projetos de carbono e conservação no Instituto 
Ekos Brasil e Guarany Osório, coordenador do Programa Política e Economia Ambiental do 
FGVces. 

Aproximadamente 40 regiões no mundo já precificaram o carbono e têm um mercado operante, 
como a costa oeste dos Estados Unidos até Quebec, Canadá, 14 lugares na China e também 
Austrália e Nova Zelândia. Na prática, esses países estimulam o mercado, através de benefícios 
para quem consome produtos com baixo carbono ou via taxação para indústrias que não 
cumprem determinadas metas. Como não há um marco regulatório cada país tem implementado 
sistemas de forma a ajustar e/ou criar regras para alcançar a meta. As empresas atentas a essa 
agenda têm muito a se beneficiar.  

Segundo, Elizabeth de Carvalhaes, presidente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e membro 
do International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA), em entrevista à revista Época 
Negócios, “o mundo precisará cada vez mais de madeira e de crédito de carbono", acredita e 
ainda completa: “Nós somos o país com o maior potencial para entregar tudo isso”. A madeira é 
uma das alternativas para a substituição de combustível de origem fóssil por energia limpa 

O que Carvalhaes defende é que parte da produção já pode ser realizada com combustíveis 
menos poluentes. “Quando a indústria faz essa migração - de trocar diesel por lignina, por 
exemplo -, o impacto no meio ambiente diminui. Esse ganho, esse saldo pode ser precificado e 
negociado. Pense no pequeno produtor rural. Se ele faz bom uso do solo, dos recursos hídricos, 
ele capturou carbono. Esse cara precisa ser compensado”, disse a executiva. 

Um ponto de vista que poderá ser dialogado na Conferência Ethos em São Paulo, no dia 25 de 
setembro, às 15 horas. Para participar inscreva-se aqui. 

 

 

 

 

 

https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/o-credito-de-carbono-sera-nova-commodity-do-brasil.html
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/o-credito-de-carbono-sera-nova-commodity-do-brasil.html
https://www3.ethos.org.br/conteudo/inscricao-conferencia-ethos-20-anos-sao-paulo?id=744
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Instituto Ethos e a agenda do clima 

Em 2009, o instituto fundou o Fórum Clima, que engaja empresas na busca por soluções para a 
alteração do clima cujo objetivo é acompanhar os compromissos da Carta Aberta ao Brasil. 
Através da Iniciativa Empresarial em Clima (IEC) lançou em 2016 o Posicionamento Empresarial 
sobre Precificação de Carbono no Brasil, um documento que trata da importância de pensar 
estrategicamente mecanismos e formas de precificação do carbono no Brasil e visa promover a 
descarbonização da economia com o menor custo possível à sociedade, aumentando também a 
competitividade das empresas. 

Após o lançamento da Carta de 2009 e posteriormente, da Carta de 2015, o Fórum Clima 
construiu indicadores para empresas de acompanhamento dos 9 compromissos assumidos na 
Carta de 2015. Tais indicadores passaram por um processo de evolução e, em 2017, culminaram 
na elaboração do Guia Temático de Mudança do Clima. Ainda em 2017,em parceria com a WWF-
Brasil, realizou a publicação “Financiamento climático no Brasil: mapeamento de fundos nacionais 
e internacionais”, o mapeamento de 28 fundos internacionais e 20 fundos nacionais que podem 
ser acessados por diversas organizações, para obtenção de financiamento para atividades de 
adaptação. Saiba mais sobre as iniciativas em Clima do Ethos aqui. 

Conferência Ethos 20 anos em São Paulo 

Nos próximos dias 25 e 26 de setembro, o público inscrito para a Conferência Ethos 20 anos que 
acontece em São Paulo, poderá conferir, em seis palcos simultâneos, no formato 360°, mais de 
90 horas de diálogos sobre temas como: direitos humanos, integridade, meio ambiente, 
tecnologia, compliance, gestão sustentável, empresas e negócios, empreendedorismo e 
economia.  

IMPRENSA 

SERVIÇO  

O quê: Conferência Ethos 20 anos 

Quando: 25 e 26 de setembro de 2018 

Onde: Expo Barra Funda 

Endereço: Rua Tagipuru, 1.001 – Barra Funda – São Paulo (SP) 

Inscrições e mais informações: www.conferenciaethos.org 
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Empresas associadas: R$ 950,00  

Mais informações à imprensa 
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https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2016/10/PosicionamentoCarbono1-1.pdf
https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2016/10/PosicionamentoCarbono1-1.pdf
https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Guia-Tem%C3%A1tico-Clima.pdf
https://www3.ethos.org.br/cedoc/financiamento-climatico/#.WjgZ5VWnHIU
https://www3.ethos.org.br/cedoc/financiamento-climatico/#.WjgZ5VWnHIU
https://www3.ethos.org.br/conteudo/projetos/mudanca-do-clima/forum-clima-acao-empresarial-sobre-mudancas-climaticas/#.W47csehKjIU
http://www.conferenciaethos.org/
mailto:rromano@ethos.org.br

