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Sumário Executivo
A Simulação do Sistema de Comércio de Emissões da Plataforma Empresas pelo Clima (SCE EPC) é
uma iniciativa empreendida, em 2014, com um grupo de 20 empresas, com os objetivos de engajar as
empresas brasileiras no debate sobre uma abordagem de mercado cap and trade abrangente e robusta
para reduzir emissões de GEE e co-criar, com este grupo, proposições claras para o governo de como
seria o desenho deste mercado. A partir das regras e parâmetros co-criadas em 2013 e do estudo dos
principais sistemas de comércio de emissões em operação no mundo, em 2014 as empresas
participantes do SCE EPC vêm comercializando títulos (permissões e offsets) para atingir o cap global
do mercado, com base em suas emissões reais no ano base (2013).
Respaldados por uma estrutura de governança composta por um Conselho Consultivo (CC) e por um
Comitê Gestor (CG), os Operadores Regulados de Mercado (ORM), as empresas, vêm perseguindo duas
metas paralelas: a conciliação de suas emissões reais de 2014 com títulos de mercado ao final do
período operacional (novembro de 2014) e a otimização de seus resultados financeiros, isto é, o menor
custo possível de conciliação. Além dos ORM, há dois tipos Operadores Especiais (OEM) atuando no
SCE: um provedor de offsets e um banco de investimentos. As transações realizadas tanto nos leilões,
quanto no mercado secundário são mediadas e registradas na plataforma BVTrade, desenvolvida pela
BVRio, e viabilizadas por recursos financeiros fictícios em moeda oficial da Simulação, a EPCents (Ec$).
Este relatório traz análises sobre o funcionamento do SCE EPC e a atuação das empresas participantes
no período de março a agosto de 2014. Nesse mesmo período, foram trabalhados junto às empresas
indicadores de intensidade carbônica (IIC), aplicados no cálculo da alocação inicial de permissões de
emissão para cada empresa, bem como para a gestão de suas performances.
A respeito das posições e estratégias dos ORM, o primeiro semestre de atuação no SCE foi marcado
pelo perfil conservador assumido pela maioria das empresas. Poucas empresas parecem ter adquirido
excesso de títulos a serem vendidos, o que contribuiu para uma baixa liquidez do mercado no período.
Além disso, apenas 30% das empresas logrou garantir uma posição privilegiada para a conciliação a ser
realizada ao final do ciclo (saldo de títulos excedente) e, assim, grande parte das empresas está
exposta, nesse momento, a risco de não conciliação devido ao aumento nos preços dos títulos.
Sobre a segunda meta perseguida pelos ORM, a eficiência financeira, apenas 20% parecem ter atuado
em prol da redução de seus custos operacionais. Isto se deve à inexistência de penalidades ou
bonificações voltadas à performance financeira e também ao ainda baixo nível de conhecimento acerca
dessa dimensão de um mercado de carbono, especialmente junto às equipes internas das empresas,
cuja participação, em geral, fica restrita à área de sustentabilidade. A este respeito, um maior
envolvimento das áreas de finanças das empresas pode ajudar a aumentar a liquidez do SCE EPC
através de operações especulativas (cujo objetivo é lucro financeiro).
O trabalho de desenho e estudo dos IIC, por sua vez, revela importantes aprendizados. Os indicadores
intersetoriais adotados no ciclo 2014 do SCE EPC para balizar a alocação gratuita inicial de permissões
de emissão mostraram-se pouco eficientes para a comparação de benchmark, sendo necessário um
maior detalhamento de informações e uma quebra em subsetores menos heterogêneos para a que haja
menores distorções e maior qualidade na comparação de performances. Para que um cap relativo possa
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ser adotado na simulação, como é de interesse das empresas participantes, é indispensável o avanço na
geração e disponibilização de dados para alimentar IICs mais precisos e eficientes.
Enquanto isso, para o próximo ciclo do SCE EPC, são três os possíveis caminhos para o avanço em
direção a indicadores mais consistentes e à melhoria na gestão carbônica das empresas: o
aprimoramento dos IIC intrassetoriais adotados em 2014; a adoção de IIC intersetoriais com análise de
benchmark por setor; e o desenvolvimento de indicadores por produto. Considerando o atual cenário
brasileiro e o estágio das regulações e da gestão empresarial em clima, recomenda-se a primeira opção,
o aprimoramento contínuo dos indicadores intersetoriais. No entanto, a adoção de IIC por produto deve
estar no horizonte e é fundamental que as empresas passem a publicar e gerenciar dados de emissão e
performance desagregados porinstalação para esta finalidade.
Por fim, a partir da experiência do SCE EPC em 2014, serão levados para o debate com as empresas
sobre o próximo ciclo as seguintes recomendações: (i) o aprimoramento dos indicadores intersetoriais
adotados em 2014; (ii) desenvolvimento de processos e ferramentas para a mensuração e relato das
emissões por instalação e produto; (iii) exclusão das emissões de Escopo 2 do SCE EPC, passando a
considerar apenas as emissões diretas (Escopo 1); (iv) expansão do grupo de empresas participantes no
SCE EPC, a partir de regras para a adesão de empresas do Programa Brasileiro GHG Protocol; (v)
adoção de bonificação por desempenho no indicador de resultado financeiro; (vi) fixação de 2013 como
ano base e aumento da meta de redução das emissões para 15%; (vii) quebra do ano em dois períodos
operacionais para a simulação, um no primeiro, outro no segundo semestre de 2015; e (viii) inclusão de
mercado de derivativos no SCE EPC, mercado futuro de permissões de emissão.
Dessa forma, o período de março a agosto do primeiro ciclo do SCE EPC já traz elementos essenciais ao
debate não apenas sobre o futuro da iniciativa, mas também em torno da elaboração e funcionamento
de um possível mercado de carbono regulado no Brasil. A proposta é que estas descobertas sejam
material para reflexão e aprendizado junto às empresas, governos, parceiros nacionais e internacionais,
organizações e a sociedade civil em geral interessadas no tema.
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1. Introdução
O Sistema de Comércio de Emissões da Plataforma Empresas Pelo Clima, o SCE EPC, é uma iniciativa
do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas. Trata-se de uma simulação de mercado de carbono tipo cap and trade
baseada nas experiências dos mercados internacionais de carbono mais representativos atualmente. O
SCE EPC faz parte da agenda e é implementado pela Plataforma Empresas Pelo Clima (EPC), em
parceria com a Bolsa Verde do Rio de Janeiro (BVRio), que gerencia a plataforma eletrônica de
negociações que aporta o SCE EPC, a BVTrade.
Este relatório traz uma análise dos resultados parciais do SCE EPC no período de março a agosto de
2014. No seu capítulo 1, Introdução, é apresentado o contexto, incluindo um resumo das regras e
parâmetros que regem o SCE EPC neste ciclo 2014. No capítulo 2, Análise do comportamento do
mercado, são apresentados e discutidos os resultados das operações até o momento. No capítulo 3,
Conclusões, são feitas as considerações finais sobre as questões mais relevantes deste ciclo 2014 do
SCE EPC. No capítulo 4, Indicadores de intensidade carbônica, são discutidas vantagens e
desvantagens dos indicadores de intensidade carbônica adotados para balizar a alocação inicial de
permissões e são apresentadas alternativas para a construção de indicadores de intensidade carbônica
mais precisos. No capítulo 5, Perspectivas para a segunda fase do ciclo 2014 e para o ciclo 2015, são
discutidas as tendências esperadas para a fase final do ciclo 2014 e as propostas iniciais de alterações
nas regras e parâmetros para o ciclo 2015.

O Centro de Estudos em Sustentabilidade, GVces, e a Plataforma Empresas Pelo Clima, EPC
Criado em 2003, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GVces) vem desenvolvendo
estratégias, políticas e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a sustentabilidade, no
âmbito local, nacional e internacional. A fim de alcançar a missão de “expandir continuamente as
fronteiras do conhecimento contribuindo para um desenvolvimento sustentável no âmbito da
administração pública e empresarial”, o GVces atua, em todos os seus programas, em quatro linhas:
formação, pesquisa e produção de conhecimento, articulação e intercâmbio e mobilização e
comunicação.
A Plataforma Empresas pelo Clima (EPC) é parte do Programa Sustentabilidade Global do GVces, o
qual se propõe a produzir conhecimento junto com o setor empresarial e apoiar sua articulação interna
e em relação ao setor público e à sociedade civil, para atuarem em temas como mudanças climáticas,
biodiversidade, serviços ecossistêmicos e recursos hídricos. A agenda de mudanças climáticas é
trabalhada por meio de dois projetos, a EPC e o Programa Brasileiro GHG Protocol. Enquanto este
último vem disseminando a cultura de mensuração, relato e verificação (MRV) das emissões de gases
de efeito estufa (GEE), a EPC dedica-se à gestão e redução dessas emissões e gestão de riscos
climáticos junto a empresas. Além disso, faz parte da agenda da Plataforma a proposição de políticas
públicas e incentivos positivos para a agenda climática brasileira.
A EPC foi fundada em 2009 por uma parceria com The Prince of Wales Corporate Leaders Group on
Climate Change (CLG), rede internacional secretariada pela Universidade de Cambridge, com apoio de
27 empresas. Em 2014 a Plataforma conta com 31 empresas membro, representantes de diversos
setores da economia: agronegócio, comunicação, cosméticos, energia, mineração, química, papel e
celulose, resíduos, serviços, tecnologia e informação, entre outros.
O primeiro ano de atuação da EPC, 2010, teve como objetivo trazer para o debate conceitos e o
histórico sobre mudanças climáticas, a fim de proporcionar a base para a atuação de empresas no
tema. Para isso, foram realizadas oficinas teóricas com especialistas em ciência, economia e política do
clima. Ainda neste ano foi iniciada uma série de publicações trazendo propostas empresariais de
políticas públicas para o avanço nas principais agendas de mudanças climáticas no Brasil. As

4

publicações trazem as propostas e recomendações elaboradas junto às empresas membro a partir do
debate e construção pautados por uma base teórica aportada pela equipe do GVces. São elas:


2010 - Propostas Empresariais de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo Carbono no
Brasil: Energia, Transportes e Agropecuária.



2011- Propostas Empresariais de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo Carbono no
Brasil: Processos Industriais e Resíduos.



2012 - Propostas Empresariais de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo Carbono no
Brasil: mudança no uso da terra e florestas.



2013 – Propostas Empresariais de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo Carbono no
Brasil: energia elétrica

Já em 2011, um passo foi dado em direção ao aprofundamento nas discussões acerca de ferramentas e
práticas para a gestão das emissões de gases do efeito estufa (GEE) e de riscos climáticos. Os
participantes puderam interagir com mais atividades práticas durante as oficinas, com intercâmbio de
desafios e sucessos na gestão de baixo carbono em suas empresas. A articulação e comunicação foram
intensificadas, criando parcerias nacionais e internacionais e fortalecendo a divulgação dos resultados
de debates e produções co-criadas junto às empresas. Internacionalmente a EPC segue fazendo parte,
desde sua fundação, da CLG. Na América Latina, a Plataforma está inserida na rede de organizações
que trabalham com o setor privado em clima secretariada pela Deutsche Gesellschaft Für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ). No âmbito nacional a EPC compõe as Iniciativas Empresarias em Clima (IEC),
junto à CT Clima (CEBDS), Fórum Clima (Ethos) e Rede Clima da Indústria Brasileira da CNI.
O ciclo de 2012 assumiu dois temas transversais como foco: Articulação e Engajamento e Mercado de
Carbono. O primeiro foi trabalhado em dois âmbitos: o interno, com foco no engajamento das áreas
das empresas, e o externo, envolvendo os diversos stakeholders com quem a empresa se relaciona. O
tema Mercado de Carbono foi explorado em uma oficina em que aproximadamente 40 representantes
do setor privado discutiram conceitos, ferramentas, e principalmente, o papel do setor empresarial no
debate sobre a possível estruturação desse instrumento econômico no Brasil. Frente à falta de
experiência das empresas brasileiras no tema e sua complexidade, surgiu a proposta de um exercício, a
ser iniciado em 2013, com fim principalmente didático: uma simulação de um sistema de comércio de
emissões.
Já em 2013, um grupo de 21 empresas da EPC que aceitou o desafio dessa simulação de mercado de
carbono juntou-se à equipe do GVces na estruturação das regras e parâmetros da simulação. Ao longo
do ano o processo de co-criação se deu em quatro reuniões do grupo de trabalho e diversas consultas às
empresas com base no material sistematizado a partir dos encontros. Chegou-se ao final do ano com as
decisões e a estrutura fundamental para o primeiro ciclo da Simulação no ano seguinte. Junto a
mercado de carbono, nesse ano foram trazidos também à pauta outros instrumentos econômicos com
influência na agenda climática: política fiscal e crédito.
Dois outros temas estratégicos para a agenda também foram trabalhados ao longo de 2013: energia
renovável e tecnologia da informação e da comunicação (TIC) para redução das emissões e gestão de
riscos climáticos. A partir de oficinas e encontros de grupos de trabalho, foram geradas duas
publicações ao final do ciclo: Propostas Empresariais de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo
Carbono: Energia Elétrica e o artigo sobre Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão das
Emissões e Riscos Climáticos.
A partir da aproximação com a UNFCCC e considerando a crescente relevância do tema Adaptação às
Mudanças do Clima, e o papel que o setor empresarial pode desempenhar nessa agenda, a EPC
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promoveu também em 2013 o Fórum Latino Americano de Adaptação às Mudanças do Clima. O evento
reuniu representantes de governos, organizações da sociedade civil e empresas da região com objetivo
de alinhar conceitos, ferramentas e métodos, debater os diferentes papéis, entre eles do governo e do
setor privado, e destacar iniciativas em implementação por empresas, enfocando boas práticas e
aprendizados a serem replicados.
Produto do Fórum, um Framework para elaboração de estratégias empresariais em Adaptação foi a
base para, em 2014, elaborar junto às empresas membro uma ferramenta com o passo a passo para a
construção de suas agendas no tema. Uma primeira versão dessa Ferramenta está sendo aplicada em
cinco projetos piloto com o apoio da equipe da EPC. 2014 é também o ano em que as regras e
parâmetros, desenhadas ao longo de 2013, estão sendo colocadas em prática no primeiro ciclo da
simulação do Sistema de Comércio de Emissões da EPC (SCE EPC).

Sistema de Comércio de Emissões da Plataforma Empresas Pelo Clima – SCE EPC
Um sistema de comércio de emissões é um instrumento econômico aplicado por uma autoridade ou
adotado voluntariamente para incentivar a redução de gases do efeito estufa (GEE), por meio de sua
precificação. Para tais sistemas é estabelecido um teto (cap) como limite máximo de emissões para o
conjunto de participantes do sistema, determinando um volume correspondente de permissões a
serem emitidas no período. As permissões são distribuídas ou vendidas às fontes emissoras cobertas
por essa regulação. Cada participante pode comercializar suas permissões de acordo com sua projeção
de emissões para o ano vigente.
Desse modo, um participante cujo volume de GEE emitido, em toneladas de CO2 equivalente, seja
inferior ao volume de permissões que possui (recebidas diretamente da autoridade responsável pelo
sistema ou adquiridas no mercado) pode vender o excesso de permissões a outros participantes cujas
emissões excederem o volume de permissões que possuem.
A Simulação do Sistema de Comércio de Emissões da EPC assumiu o propósito de engajar as empresas
brasileiras no debate sobre uma abordagem de mercado cap and trade abrangente e robusta para
reduzir emissões de GEE e co-criar, com essas empresas, proposições claras para o governo de como
seriam o desenho deste mercado. Os seguintes objetivos foram assumidos pela iniciativa:






Co-criar os fundamentos (regras, premissas, ferramentas e conceitos necessários) para uma
iniciativa piloto de SCE;
Simular um SCE brasileiro baseado em fundamentos previamente estabelecidos;
Avaliar a efetividade da abordagem do piloto, com base nos resultados da Simulação;
Desenvolver proposições a serem entregues ao governo para um possível SCE brasileiro;
Articular esta iniciativa nacional com outras ao redor do mundo, promovendo troca de
conhecimento e de lições aprendidas, além de potenciais sinergias.

Para isso, ao longo de 2013 foram elaborados as regras e parâmetros d a simulação. O processo foi
conduzido por meio da formação de um grupo de trabalho que se reuniu ao longo de 2013 para debater
conceitos e tomar decisões a partir das alternativas apresentadas pela equipe do GVces. Além da
pesquisa teórica, base para os debates e decisões foi o estudo dos sistemas de comércio de emissões
em operação e/ou implementação no mundo: Austrália, Califórnia, Québec, China, Coreia do Sul, Índia,
Tóquio e Nova Zelândia.
Ainda, em paralelo a esse processo foram conduzidas, pela equipe do GVces, conversas setoriais sobre
indicadores de intensidade carbônica. Além de indispensáveis para que o SCE EPC adotasse um cap
relativo, como era a preferência das empresas, esses indicadores são relevantes para a gestão das
performances das próprias empresas no SCE. Esse trabalho foi de grande importância ao evidenciar os
elementos que dificultam o consenso em torno de uma única métrica por setor. Também, por deixar
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claro que informações, por vezes estratégicas, sobre os negócios das empresas teriam que ser abertas
para que determinados indicadores fossem tomados como base para o cálculo do cap relativo.
A plataforma de negociações que passou a registrar as transações, tanto dos leilões quanto do mercado
secundário, a partir de 2014 foi desenvolvida pela BVRio, parceira na iniciativa, por meio da BVTrade.
Outras parcerias foram com a GIZ, que apoiou a iniciativa contribuindo para a realização das quatro
reuniões do GT, e a The Prince of Wales's Corporate Leaders Group (CLG), a qual vem acompanhando o
desenvolvimento do SCE e viabilizando a articulação com plataformas empresariais de outros países.
Na COP 19, em um jantar promovido pela CLG e pelo GVces, as empresas da EPC puderam contar
sobre o trabalho de 2013 para representantes de plataformas do Chile, Coréia do Sul e Espanha. Surgiu
o interesse, por parte dos grupos da Coréia e do Chile, em replicar a iniciativa.
Ao longo de 2014 já foram realizadas uma reunião inicial de alinhamento sobre as regras e parâmetros
do SCE e treinamento na utilização da BVTrade, em fevereiro, bem como uma reunião agosto sobre os
primeiros resultados do SCE EPC. Será ainda realizada uma reunião ao final do ano na qual serão
debatidas as estratégias adotadas pelas empresas, resultados parciais e ajustes para o próximo ciclo.
Estão sendo emitidos boletins informativos quinzenais direcionados às empresas participantes.
Análises das performances e funcionamento do SCE fazem parte dos relatórios semestrais e final
divulgados a público.

Resumo das regras e parâmetros de operação do SCE EPC no ciclo de 2014
O processo de construção conjunta com as empresas no ano de 2013 estabeleceu as regras e
parâmetros de operação para o SCE EPC em 2014. Um resumo das principais regras e parâmetros é
apresentado a seguir. Maiores detalhes podem ser encontrados no documento na íntegra.
Estrutura do SCE EPC
O SCE EPC é composto por um Conselho Consultivo (CC), um Comitê Gestor (CG) e os Operadores do
Mercado (OM).
O CC tem por função orientar os trabalhos do CG e arbitrar conflitos, caso ocorram. É composto por
oito membros de instituições nacionais e internacionais. Sua constituição pode ser conferida no Anexo
1.
O CG é o administrador do SCE EPC, constituído por membros do GVces. É responsável pelas alocações
de títulos e recursos financeiros, pela aplicação das regras e parâmetros da simulação, pelo controle das
operações, inclusive a relação com a plataforma eletrônica BVTrade, e pela contabilização e análise dos
resultados.
Os OM são divididos em duas categorias: empresas reguladas pelo SCE EPC, (ORM) e operadores
especiais (OEM). As empresas reguladas estão sujeitas à regra de conciliação de emissões e podem
operar em todos os mercados. Os operadores especiais não podem operar em leilões e são apenas dois:
um provedor de offsets, que atua apenas no mercado de offsets, e um banco de investimentos,
habilitado a negociar permissões e offsets.
Mercados e títulos que integram o SCE EPC e o sistema eletrônico de negociação
Neste ciclo 2014 o SCE EPC trabalha apenas com o mercado à vista (spot), que é organizado em
mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é constituído por leilões. Apenas o CG
pode ofertar títulos para venda e apenas as empresas reguladas podem fazer ofertas de compra nesse
mercado. O mercado secundário é o mercado de bolsa onde todos os OM operam comprando ou
vendendo.
Apenas dois tipos de títulos ou produtos são negociados no SCE EPC atualmente: permissões de
emissão e offsets ambos representando 1tCO2e cada. As permissões de emissão são fictícias e emitidas
exclusivamente pelo CG. Os offsets são divididos em duas categorias, verificados e não verificados, e
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podem ser fictícios ou reais. Os fictícios podem ser emitidos apenas pelo CG, enquanto que offsets reais
podem ser ofertados pelas empresas reguladas, desde que sejam aprovados e registrados pelo CG
segundo critérios pré-definidos. Mais informações sobre offsets podem ser obtidas na Instrução
Normativa IN01/2014 (Anexo 2).
Tanto o mercado primário como o mercado secundário são operados por meio da plataforma eletrônica
BVTrade, da BVRio (www.bvtrade.org), pela internet, disponível 24 horas por dia, todos os dias da
semana.
Recursos financeiros
Todos os recursos financeiros utilizados nessa simulação são fictícios, sendo que a moeda oficial do SCE
EPC é a EPCents: Ec$. Apenas o CG pode emitir EPCents, e sua paridade com o Real é 1:1.
Conciliação de emissões
Toda empresa regulada pelo SCE EPC é obrigada a conciliar suas emissões reais de 2014 com a
quantidade equivalente de títulos do SCE EPC ao final do período de operações – 28 de novembro de
2014. Atualmente há um limite de 10% para uso de offsets na conciliação de emissões, mas esse limite
pode ser alterado pelo CG até seis de outubro, mediante aviso prévio às empresas reguladas. A
conciliação será feita automaticamente pelo CG pela comparação entre as emissões reais de 2014 e o
saldo de títulos do SCE EPC na conta de cada empresa regulada. A conciliação definitiva será feita,
portanto, em agosto de 2015, quando as emissões de 2014 estarão públicas. As empresas reguladas que
não conseguirem conciliar suas emissões serão penalizadas conforme as regras do SCE EPC em 2014
(ver abaixo).
Desempenho das empresas reguladas pelo SCE EPC
O desempenho dos ORM é avaliado com base em dois indicadores básicos: a conciliação das emissões
reais de 2014, e o custo dessa conciliação. Ou seja, a empresa deve buscar conciliar todas as suas
emissões com o menor custo possível (Ec$ / tCO2e). Esse custo dependerá dos preços praticados no
SCE EPC e da eficiência financeira da estratégia de operação dessas empresas.
Penalizações
Para cada tonelada de CO2e não conciliada no final do período a empresa será multada no valor de
500% do preço médio das permissões no dia de fechamento do mercado. Além disso, o montante de
toneladas de CO2e não conciliado entrará como débito na alocação direta de permissões no ciclo
seguinte (montante de permissões que cada empresa recebe gratuitamente no início de cada ciclo
operacional do SCE EPC) que a empresa receberá no ciclo 2015, caso permaneça no SCE EPC. As
penalizações serão aplicadas imediatamente após a conciliação definitiva das emissões do ciclo 2014,
em agosto de 2015.
Dados sobre emissões
Para participar do SCE EPC, a empresa precisa tornar públicas suas emissões diretas (escopo 1) e
indiretas de energia adquirida (escopo 2), nos anos de 2012, 2013 e 2014, contabilizadas de acordo com
as Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol1 (EPB).
Ano Base

1

Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol: Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos
de Emissões de Gases de Efeito Estufa – 2ª edição. Disponível em:
http://ghgprotocolbrasil.com.br/arquivos/152/especificacoes_pb_ghgprotocol.pdf
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O ano base é o ano de referência das emissões das empresas participantes da simulação. Para o ciclo
2014 do SCE EPC, o ano base foi 2012, por ser este o ano mais recente da base de dados públicas sobre
as emissões das empresas participantes quando do início das operações do SCE EPC, em março de
2014.
Cap
O cap foi definido em 90% das emissões de escopos 1 e 2 de todas as empresas participantes do SCE
EPC. Ou seja, trata-se de um cap absoluto global que embute uma meta global de 10% de redução de
emissões. O cap representa o limite de títulos (permissões e offsets) que serão disponibilizados no SCE
EPC pelo CG para as empresas reguladas que precisam conciliar suas emissões. Em outras palavras, o
cap representa a oferta máxima de títulos no SCE EPC, e essa oferta é fixa.
Preço de abertura do mercado
O preço de abertura do mercado foi calculado pela média simples dos preços dos contratos futuros de
curto prazo de permissões de emissão praticados nos mercados Europeu e Californiano. Recorreu-se
aos preços dos mercados futuros por não ter sido possível obter preços de mercado à vista (spot).
Alocações iniciais: títulos e recursos financeiros
Antes do inicio das operações de cada ciclo as empresas recebem, do CG, alocações iniciais de
permissões de emissão e recursos financeiros.
A alocação inicial de permissões é gratuita e direta, na forma de crédito em conta. A quantidade varia
entre 40% e 60% de 90% das emissões da empresa no ano base, e é definida pela posição relativa da
empresa em relação ao benchmark de seu setor. A avaliação da posição da empresa em relação ao
benchmark, por sua vez, é feita com base em um indicador de intensidade carbônica (IIC). A empresa
benchmark tem direito à alocação gratuita máxima, de 60%, a empresa de pior desempenho nesse
indicador recebe apenas 40% e as demais são classificadas entre 40% e 60%.
A alocação inicial financeira foi calculada individualmente para cada empresa e equivale a 150% dos
recursos necessários para a aquisição de permissões de emissão considerando 90% das emissões da
empresa no ano base. Ou seja: (90% das emissões no ano base – alocação inicial gratuita de
permissões) x 150% preço de abertura do mercado. Os recursos, fictícios, são diretamente creditados
em conta pelo CG em Ec$.
Ajuste do cap
No início de agosto de 2014, com a publicação das emissões de 2013, o ano base 2012 foi substituído
por 2013. Sendo assim, apesar de o cap continuar sendo 90% das emissões do ano base, o montante
absoluto global de emissões referentes ao cap mudou na medida das diferenças entre as emissões de
2012 e 2013. Consequentemente, o estoque de títulos a ser gerenciado pelo CG e a alocação financeira
para as empresas reguladas foram recalculados e ajustados de acordo. O ajuste do cap considerou as
variações do Sistema Interligado Nacional (SIN) referentes ao fator de emissão da energia elétrica.
Portanto, o cálculo do cap de 2013 considerou o mesmo fator de emissão do SIN2 de 2012 para o
cálculo das emissões de Escopo 2 dos participantes do SCE EPC:

Cálculo do cap 2013
2

Fator de emissão do SIN é calculado mensalmente e publicado desde 2006, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI). Este fator indica a quantidade estimada de GEE emitida para cada MWh gerado e enviado ao Sistema Interligado
Nacional brasileiro. Dados disponíveis em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/74694.html
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∑participantes [Emissões de Escopo 1 de 2013 (tCO2e) + (Consumo de energia elétrica de 2013 (MWh) *
FE SIN 2012 (tCO2e/MWh))]

Assim, as emissões totais (Escopo 1 + Escopo 2) não refletem os mesmos valores publicados pelas
empresas em seus inventários de emissão de GEE publicados no Registro Público de Emissões (RPE),
mas sim valores ajustados de Escopo 2 conforme do FE SIN do ano anterior. Este ajuste é feito
conforme estabelecido nas Regras e Parâmetros do SCE EPC (capítulo 4) e tem como objetivo focar as
estratégias de gestão de emissões de GEE do Escopo 2 no consumo direto de energia elétrica,
desconsiderando as variações decorrentes do FE SIN (fator não controlado pelas empresas).

Cronograma
Figura 1. Cronograma de atividades do SCE EPC em seu ciclo 2014. As caixas em linhas pontilhadas indicam atividades
que já ocorreram.
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Empresas participantes
Em março de 2014 o GVces inaugurou a operação do SCE da EPC, dando início a seu primeiro ciclo
(março a novembro). 20 empresas estão empreendendo a Simulação, operando no SCE a partir de suas
estratégias operacionais e financeiras, e levantando insumos para a revisão e ajuste das regras e
parâmetros ao final do ciclo. São elas: AES Brasil, Anglo American, Banco Citibank, Banco do Brasil,
Itaú Unibanco, Braskem, CCR, Construtora Camargo Corrêa, Duratex S.A, Eletrobras Furnas, Ecofrotas,
Grupo Boticário, Klabin, Raízen Energia S.A, Oi S.A, Sanepar, Suzano Papel e Celulose, Tam, Telefônica
Vivo e Vale.
Figura 2. Empresas participantes do SCE EPC em 2014

2. Análise do desenvolvimento do SCE EPC
2.1.Atividades do SCE EPC de março a agosto de 2014
Para os primeiros meses da simulação, de março a julho, foi adotado o ano de 2012 como ano base, o
que resultou em um cap absoluto global de 21.963.089 tCO2e. Em agosto deste ano, com a publicação
dos inventários de 2013, o cap passou por um reajuste, passando a ter 2013 como ano base. Como as
emissões globais em 2013 das empresas reguladas pelo SCE EPC aumentaram, o cap foi ajustado em
aproximadamente 8%, passando a representar 23.853.912 tCO2e3.

3

Este valor é referente ao cap 2013 já com as emissões de Escopo 2 ajustadas pelo fator do SIN de 2012, sendo que o volume
total de emissões de Escopo 1 e Escopo 2 dos participantes do SCE EPC em 2013 foi 13,4% maior que em 2012, totalizando
24.901.726,61 tCO2e.
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Neste período de março a agosto, aproximadamente 82% do cap ajustado já foi distribuído na forma de
permissões de emissão e está disponível para negociações no mercado secundário: 46% através da
alocação gratuita direta inicial e 36% por meio dos leilões (mercado primário).
Mercado Primário - leilões
O mercado primário teve um alto nível de participação geral, com 80% das empresas participando de
ao menos um dos quatro leilões de permissões de emissão promovidos pelo CG até 31 de agosto (não
houve leilão de offsets). Entretanto, apenas duas empresas participaram de todos os quatro leilões. A
participação, por leilão, foi a seguinte: 1º leilão (março), 60%; 2º leilão (abril), 25%; 3º leilão (junho),
25%; e 4º leilão (agosto), 35%.
O primeiro leilão ocorreu na abertura do SCE EPC, em 14 de março. Cerca de 55% das 9.336.659
permissões ofertadas foram adquiridas por 12 empresas. Todas as ofertas de compra foram atendidas,
já que a demanda foi menor do que a oferta disponibilizada. O preço de abertura foi de Ec$ 24,00 e o
preço de fechamento foi de Ec$ 32,00, resultando, portanto, em um ágio (diferença entre o preço de
fechamento e o preço de abertura) de aproximadamente 33%.
O segundo leilão foi realizado em 14 de abril e teve 64% do lote de 2.500.000 permissões ofertadas
arrematado por apenas cinco empresas. Os preços de abertura e fechamento foram Ec$ 28,00,
portanto sem ágio. Também neste caso, todas as ofertas de compra foram atendidas em função de a
demanda ter sido menor do que a oferta de venda.
O terceiro leilão aconteceu em 11 de junho e do total de 500.000 permissões ofertadas, 72% foram
adquiridas por cinco empresas participantes. Todas as ofertas de compras foram atendidas pois, mais
uma vez, a demanda foi menor do que oferta de venda. O preço de abertura foi mais uma vez Ec$ 24,00
e não houve ágio.
O quarto leilão, que ocorreu em 20 de agosto, após o anúncio do reajuste do cap, foi um dos leilões
mais bem sucedidos. Aproximadamente 90% das 1.700.000 permissões de emissão ofertadas foram
arrematadas por sete empresas. Apenas uma oferta de compra não foi atendida devido à falta de
recursos financeiros da empresa ofertante. O preço de abertura foi de Ec$ 24,00 e o preço de
fechamento registrado em Ec$ 26,00, tendo assim ágio de aproximadamente 8%.
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Gráfico 1. Oferta e demanda de permissões de emissão no mercado primário, constituído por leilões, ao longo do tempo.
A oferta corresponde à quantidade de permissões ofertadas em leilão, e a demanda representa a quantidade de
permissões adquirida pelas empresas reguladas nesses leilões. Não houve leilões em maio e julho.

Mercado Secundário
O mercado secundário entrou em funcionamento também no dia 14 de março, em paralelo ao primeiro
leilão do mercado primário. Em linhas gerais, o mercado secundário foi pouco líquido de março a
agosto (Tabela 1). Até 31 de agosto, apenas 23 negócios fechados: 11 transações de permissões de
emissão, sete transações de offsets tipo 01 e cinco transações de offsets tipo 02. Apenas 45% das
empresas participaram dessas transações (nove empresas).
Tabela 1.Volumes negociados no mercado secundário por títulos do SCE EPC, de março a agosto, de 2014. Cada título
equivale a 1tCO2e.

Títulos
Permissão de Emissão
Offset tipo 01
Offset tipo 02

Março
30.200
-

Volume negociado em tCO2e
Abril
Maio
Junho
Julho
201.500
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
0
0
5.000

Agosto
110.000
100.000
48.000

* Créditos de offsets começaram a ser negociados na primeira quinzena de abril.

A baixa liquidez no mercado secundário prejudicou a precificação do carbono, já que a variação dos
preços ficou muito susceptível a transações atípicas. Esse foi o caso na segunda quinzena de março,
quando uma única transação fechada a Ec$ 35,00 causou um pico na curva de preços de fechamento do
SCE EPC (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Preços praticados no mercado secundário do SCE EPC, em Ec$, e preços dos contratos futuros de curto prazo dos
mercados de emissão europeu e californiano, também convertidos para Ec$. A taxa de câmbio utilizada foi a de 31/08, sendo
que Ec$/R$ = 1.

No primeiro mês de operação, março, 30.200 permissões de emissão foram negociadas através de seis
operações. O preço mais alto da permissão de emissão no mercado secundário foi registrado neste
mês, Ec$ 35,00 sendo que o menor preço ficou em Ec$ 24,00. Não havia offsets disponíveis para
negociação.
No mês de abril os tipos de offset 01 (validado e verificado) e 02 (validado mas ainda não verificado)
foram regulamentados pelo CG (ver IN01/2014, Anexo 2) e entraram em negociação por meio de
ofertas diretas no mercado secundário. Nesse mês houve 9 negociações de títulos: 3 de permissões de
emissão, 3 de offsets tipo 01 e 3 de offsets tipo 02. Os offsets começaram a ser negociados na primeira
quinzena deste mês. A permissão de emissão teve como preço mínimo e máximo, respectivamente,
Ec$25,00 e Ec$35,00; e montante comercializado de 201.500 permissões. Os offsets tipo 01 foram
negociados a Ec$20,00, enquanto que os offsets tipo 02 foram negociados a Ec$16,00, sem oscilação de
preço, e no montante de 35.000 offsets de cada tipo. Em relação ao preço mais alto (Ec$ 35,00) da
permissão de emissão negociada no primeiro semestre, o offset tipo 01 e offset tipo 02 apresentaram
preços 43% e 55% inferiores, respectivamente.
Nenhuma permissão de emissão ou offset foi negociada em maio. No final desse mês 8 ofertas de
compra de permissões de emissão permaneciam abertas (7 registradas em meados de março e 1
registrada em meados de abril), a preço máximo de Ec$24,50. Entretanto, ao final de maio não havia
ofertas de venda em aberto.
No mês de junho também não houve negociações de permissões de emissão ou offsets. Em meados
deste mês, as ofertas de compra e venda em aberto apresentaram diferença de preço de apenas: Ec$
5,50 para permissões, Ec$ 4,10 para offset tipo 01 e Ec$ 1,00 para offset tipo 02. Devido a essa diferença
de preços entre ofertas de compra e venda, também chamada de spread, nove ofertas de compra de
permissão de emissão, duas ofertas de compra de offset tipo 01 e uma oferta de compra de offset tipo
02 permaneciam abertas até o final desse mês.
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No mês de julho ocorreu apenas a comercialização de 5.000 offsets tipo 02 pelo preço de Ec$ 15,00,
configurando, portanto, uma queda de Ec$ 1,00 (deságio de aproximadamente 6%) no valor deste
título.
Em agosto, após o reajuste do cap, o mercado secundário voltou a ficar mais movimentado. Foram
negociadas: 110.000 permissões de emissão através de duas operações que registraram preços de Ec$
25,00 e Ec$ 28,00. Também foram negociados 100.000 offsets tipo 01 por meio de três operações,
todas pelo preço de Ec$ 23,00; e 48.000 offsets tipo 02 em duas operações que registraram os preços de
Ec$ 16,00 e Ec$ 17,00. No final de agosto o cenário de ofertas de compra abertas no mercado
secundário era o seguinte: nove ofertas de compra de permissão (cinco registradas em 21/08, uma em
15/04, uma em 19/03 e duas em 14/03), com preço máximo de Ec$27,00 e uma oferta de compra de
offset tipo 01, por Ec$ 23,00. Já o cenário de ofertas de venda abertas era de apenas uma oferta de
offset tipo 02, por Ec$ 17,00, registrada em 01/07.
Assim, a liquidez absoluta4 do mercado foi maior nos meses de março, abril e agosto, que registraram,
respectivamente, seis, nove e sete transações. Julho registrou apenas uma negociação, e nos meses de
maio e junho a liquidez absoluta foi zero.
Boletins Informativos e Instruções Normativas
O CG procurou manter as empresas informadas sobre os desenvolvimentos dos mercados através da
edição quinzenas de Boletins Informativos, onde os volumes negociados e preços praticados no período
eram compilados, apresentados e comentados. Os Boletins também foram utilizados para informar aos
participantes sobre os próximos leilões e o cenário dos mercados internacionais (preço dos títulos dos
mercados Europeu, da Califórnia).
Além dos Boletins, o CG emitiu uma Instrução Normativa com o intuito de regulamentar a negociação
de offsets (Anexo 2).
2.2. Análise das atividades do SCE EPC de março a agosto de 2014
Perfis de operação das empresas e estratégias de mercado
As operações realizadas até então permitem classificar as empresas em basicamente dois perfis
distintos. A maior parte delas, 15 empresas, aparentemente fez apenas aquisições de parte de suas
expectativas de emissões em 2014, esperando para complementar sua posição (estoque de títulos) ao
final do período de operações. Sendo assim, assumem um perfil comprador, ou seja, de demanda por
títulos no mercado secundário. Essa avaliação é baseada nas emissões dessas empresas em 2013, por
isso não é definitiva. Um segundo grupo, de sete empresas, tem procurado adquirir um montante de
títulos superior a suas emissões de 2013 e, se não estiverem esperando emissões muito maiores em
2014, estão assumindo um perfil vendedor, ou seja, de oferta de títulos no mercado secundário (Gráfico
3).
Duas empresas se retiraram do SCE EPC, por motivos internos, mas seguem sendo consideradas nas
análises, conforme previsto nas regras e parâmetros do SCE EPC para 2014.

4

Liquidez absoluta: número de transações de permissões de emissão e offsets no mercado secundário.
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Gráfico 3. Posições relativas das empresas participantes do SCE EPC, no período de 14 de março a 31 de agosto de 2014. Os percentuais dizem respeito ao volume de emissões da
empresa que já foi coberto por títulos do SCE EPC (permissões de emissão e/ou offsets), com relação às emissões de 2012 (março, maio e julho) e 2013 (julho cap ajustado e agosto).
Siglas e respectivos pseudônimos: ARA = Arara Azul; FCE = FCE; Hiteco = HIT; HOM = HOM; IPA = Ipê Amarelo; JAC = Jacarandá; JAT = Jacutinga; JEN = Jenipapo; LOG = Lobo Guará;
MAI = Mailu; MLD = Mico Leão Dourado; ONP = Onça Pintada; PIN = Pinheiro; PIK = Pink; QUA = Quaresmeira; SAP = Sapphire; SUE = Sustainable Energy; TAA = Tamanduá; TAB =
Tatu Bola; TUC = Tucano; VIR = Vitória Régia.
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No Gráfico 3, tendo por referência as emissões de ano base (2012 até julho e 2013 de julho a
agosto), as empresas cujas posições estão no azul (>100%) podem ser consideradas
vendedoras; ou seja, possuem um excedente de títulos e podem comercializá-los em busca
de lucro, sem comprometer a conciliação de suas emissões ao final do período de
negociações de 2014. Todas as demais empresas podem, portanto, ser consideradas
compradoras; ou seja, precisarão comprar títulos para cumprir o regulamento do SCE EPC
de conciliar suas emissões com títulos. Três das seis empresas que assumiram posição
vendedora até julho, Ipê Amarelo (IPA), Quaresmeira (QUA) e Sapphire (SAP) perderam essa
condição em função do ajuste do cap. Isso significa que a quantidade de títulos que haviam
adquirido até então era superior às suas emissões em 2012, mas inferior às suas emissões
em 2013. Ipê Amarelo rapidamente reassumiu sua posição de vendedora (tendo por
referência suas emissões em 2013). Já Quaresmeira, apesar dos esforços em adquirir novos
títulos, recuperou apenas parcialmente sua posição anterior, e ainda segue como
compradora. O caso mais sério, entretanto, é o de Sapphire, cuja queda de posição foi a
mais acentuada. As dificuldades de Sapphire e Quaresmeira em recuperar sua posição
vendedora decorrem de suas emissões em 2013 terem sido muito maiores que as de 2012.
Por outro lado, após o ajuste do cap uma nova empresa, HOM (HOM) juntou-se ao grupo
das vendedoras onde já se encontravam Mico Leão Dourado (MLD), Pinheiro (PIN) e Jenipapo
(JEN) e para o qual retornou Ipê Amarelo (IPA) após uma leve queda de posição em função
do ajuste do cap. No final de agosto, portanto, essas cinco empresas (23% do total de ORM)
compunham o grupo de vendedoras no SCE EPC.
A alocação direta gratuita significou que as empresas já tinham títulos em sua carteira antes
mesmo da conclusão da primeira alocação de permissões pelo mercado primário,
possibilitando assim a negociação de permissões desde o início e mesmo em paralelo ao
andamento do leilão. Essa condição abriu a possibilidade de operações de arbitragem (ver
Bodie et al 2010, pg 325), na qual um operador consegue fazer lucro comprando um ativo
em um determinado mercado (o leilão do mercado primário do SCE EPC neste caso) e
vendê-lo a um preço maior em um outro mercado (o mercado secundário, de bolsa, do SCE
EPC neste caso), auferindo assim lucro sem risco.
Considerando operações concluídas em até uma semana, foram identificadas quatro
operações de arbitragem bem sucedidas, com permissões de emissão. Três empresas
estiveram envolvidas nessas operações (14% dos ORM5).
Uma outra alternativa para realizar lucro financeiro é especular sobre a tendência futura dos
preços praticados no SCE EPC (preços de permissões e/ou offsets). Por exemplo, ao
detectar uma tendência de aumento de preços da permissão de emissão, um OM6 pode
comprar a permissão para revendê-la posteriormente quando seu preço subir. Da mesma
forma, mas considerando uma tendência de queda no preço da permissão de emissão, um
OM pode vender permissões que já possua em sua carteira e depois recomprá-las quando o
preço tiver caído.
Diferenciar uma operação de arbitragem de uma pura especulação de preço no caso de
permissões de emissão é difícil, pois a maioria das empresas adquiriu ao menos parte de seu
estoque de permissões de emissão no mercado primário e, ao vendê-las a um preço
superior ao da compra, configura-se tanto uma arbitragem quanto uma simples
5

OMR = operadores de mercado regulados pelo SCE EPC
Relembrando: OM = operador do mercado; e inclui tanto as empresas reguladas pelo SCE (ORM) como os
operadores especiais (OEM - provedores do offsets e bancos de investimento).
6
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especulação de preço. No caso de offsets, entretanto, é diferente; pois esses títulos foram
negociados apenas em mercado secundário até então e, sendo assim, toda compra e venda
ocorre em um mesmo mercado e por isso não se configura como arbitragem. De qualquer
forma, até 31 de agosto foi possível identificar apenas uma oferta de venda de offsets que,
se encontrasse uma contraparte e fosse concluída, configuraria uma especulação de preços
bem sucedida.
Com a entrada de offsets no mercado, na segunda quinzena de abril, uma nova
possibilidade de estratégia de mercado surgiu. Como os offsets entraram a preços inferiores
às permissões de emissão, as empresas passaram a ter a oportunidade de reduzir os custos
de sua posição. Entretanto, há um limite de 10% para a quantidade de offsets que a
empresa deve conciliar junto ao CG em novembro, ao término das operações do SCE EPC
em 2014. A empresa, portanto, precisa ponderar a decisão de adquirir offsets, inclusive em
função dos riscos que esses títulos têm. A permissão de emissão equivale de fato a 1 tCO2e
e pode ser utilizada sem limites para a conciliação de emissões; portanto é um título livre de
risco e por isso tem um preço maior. O offset tipo 01 (validado e verificado) também
equivale de fato a 1 tCO2e já reduzida, mas sua utilização é limitada atualmente a 10% do
montante a ser conciliado, e como esse limite pode ser reduzido pelo CG, há o risco de que
parte da posição montada com esses títulos não possa ser utilizada na conciliação e tenha
de ser vendida ao preço corrente, antes do fechamento do mercado para que a empresa
não fique com o título em carteira sem poder utilizá-lo. Em função desse risco, os offsets
tipo 01 tem preço menor do que as permissões de emissão. Já o offset tipo 02 (validado mas
ainda não verificado), além do risco relacionado à possível redução do limite de utilização
de offsets para a conciliação, traz o risco de não ser verificado, ou seja, a 1 tCO2e que este
título representa ainda não foi de fato reduzida, sendo esta apenas uma previsão que deve
ser confirmada na etapa de verificação. Em função desses dois tipos de risco, o offset tipo
02 é mais barato do que o offset tipo 01 e, consequentemente, mais barato do que a
permissão de emissão. O risco de não verificação de offsets tipo 02 foi estipulado em até
20% (são títulos fictícios, portanto o risco foi arbitrariamente definido pelo CG). Maiores
informações sobre as características dos offsets tipo 01 e 02 podem ser obtidas na
IN01/2014 (Anexo 2).
Até 31 de agosto, apenas quatro empresas haviam investido em offsets (18% dos ORM7).
Em suma, tanto as operações de arbitragem, como a especulação sobre a tendência de
preços e a aquisição de offsets, observados os riscos associados a cada uma dessas opções,
podem contribuir para que a empresa reduza os custos de sua conciliação de emissões.
Inclusive, o custo da posição é o segundo indicador de desempenho das empresas no SCE
EPC, e o lucro financeiro obtido de operações de arbitragem ou de especulação financeira
entra no computo desse indicador, abatendo os custos de montagem da posição da
empresa, contribuindo assim para um melhor desempenho nesse indicador.
Atuação dos operadores especiais: provedor de offsets e banco de investimentos
A atuação dos OEM8 tem sido essencial para fomentar liquidez do SCE EPC. O banco de
investimentos participou de 55% das transações de permissões de emissão,
aproximadamente 30% das transações de offsets tipo 01 e em 80% das transações com
offsets tipo 02. O provedor de offsets foi responsável por 100% da injeção de offsets no
mercado secundário. Vale lembrar que as regras e parâmetros do SCE EPC permitem que os

7
8

ORM = operadores de mercado regulados pelo SCE EPC
OEM = operadores especiais do SCE EPC (banco de investimentos e provedor de offsets)
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ORM ofertem offsets reais que possuam em suas carteiras, mas nenhuma empresa tomou
essa iniciativa até 31 de agosto.
Desempenho financeiro das empresas
O desempenho financeiro das empresas em parte reflete suas estratégias operacionais.
Quatro das cinco empresas que assumiram posição vendedora montaram suas posições a
baixo custo, e ainda podem vender seu excedente de títulos, fazendo caixa e reduzindo seus
custos ainda mais. Jenipapo (JEN), a quinta das cinco empresas vendedoras, tem um custo
um pouco mais alto, mas também poderá reduzi-lo vendendo seu excedente de títulos
(Gráfico 4).
Gráfico 4. Estimativa do custo final por tCO2e de cada empresa no ciclo 2014 do SCE EPC, tomando como
referência as emissões de 2013. O custo operacional corresponde ao saldo líquido das compras e vendas
feitas pela empresa. As penalizações dizem respeito às emissões de 2013 que ainda não estão cobertas por
títulos do SCE EPC, e foram valoradas como 500% do preço de fechamento (neste caso 31/08) para cada
tCO2e que a empresa ainda precisaria adquirir para conciliar suas emissões de 2013
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HOM é um caso especial em que uma alta alocação gratuita inicial e uma forte redução de
emissões em 2013 deram à empresa uma condição privilegiada em termos de custo de sua
posição de conciliação. Na medida em que sua alocação gratuita foi baseada nas emissões
de 2012, a redução obtida em 2013 aumentou o impacto positivo da alocação gratuita no
resultado operacional da empresa, reduzindo assim substancialmente seu custo de
conciliação.
As empresas que têm se mostrado mais cautelosas e ainda não montaram suas posições
aparecem no lado direito do gráfico, com alto custo por tCO2e, já que seu custo estimado
ainda é dominado pelas penalidades que receberiam se o SCE EPC encerrasse suas
operações no final de agosto. Se os preços praticados no SCE EPC se mantiverem no
patamar atual ou subirem ainda mais, essas empresas dificilmente conseguirão
desempenhar tão bem nesse indicador de desempenho quanto as cinco empresas
vendedoras HOM, MLD, IPA, PIN e JEN.
Ajuste do cap: a relativização do cap absoluto
A opção por utilizar um cap absoluto global no SCE EPC foi baseada em dois motivos
principais: (a) o fato de que ele permite impor uma meta de redução global e real de
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emissões, já que o limite de emissões será sempre menor do que as emissões do período
anterior; e (b) o fato de ser muito mais fácil de estimar do que um eventual cap relativo.
Entretanto, a necessidade de ajustar o cap em agosto, em função da atualização dos dados
de emissões das empresas, diminui a garantia de redução progressiva das emissões. Uma
vez que a meta de redução aplicada ao novo ano base (2013) é desvinculada do ano base
anterior (2012), ela pode resultar em um cap maior do que o anterior se as emissões globais
forem maiores no novo ano base. Sendo assim, o modelo atual de cap do SCE EPC é
absoluto, mas variável ao longo da operação do mercado.
Enfim, se no início dos debates sobre as regras e parâmetros do SCE EPC o desejo da
maioria das empresas participantes era por um cap relativo, a decisão do grupo acabou
sendo por um cap absoluto por não ter sido possível chegar a um consenso sobre quais
indicadores de intensidade utilizar para o cap relativo. O resultado final acabou sendo, na
prática, um cap global flutuante.
O ajuste, portanto, acaba por relativizar o cap. Para mantê-lo absoluto será necessário parar
de corrigir o cap e trabalhar com um ano base fixo, mesmo que este possa representar um
ano base anterior ao ano corrente, com metas progressivas de redução, por exemplo.
Emissões indiretas da compra de energia elétrica: o problema do fator de emissão do
SIN
A decisão de fixar do fator de emissão do SIN (FE SIN) ao ajustar o cap é polêmica. Em
função da participação cada vez maior de termoelétricas movidas a combustíveis fósseis na
matriz elétrica brasileira, o fator do SIN (Sistema Interligado Nacional) vem aumentando
substancialmente e batendo recordes a cada mês. Como o SCE EPC regula emissões de
compra de energia elétrica (Escopo 2 das emissões corporativas segundo o método GHG
Protocol), se o FE SIN não tivesse sido fixado no ano base de 2012 quando do computo das
emissões das empresas em 2013 para efeitos de ajuste do cap, as empresas estariam
assumindo um acréscimo de emissões sobre o qual não tem governança e portanto não
podem reduzir – assumindo que nem todas as empresas podem gerar sua própria energia
de fontes renováveis e que mesmo nos casos em que a empresa adquire energia de fontes
renováveis, as emissões de GEE relativas àquela energia não podem ser dissociadas do total
gerado no país, uma vez que o sistema elétrico é interligado e os dados de emissão por
fonte geradora não são publicamente disponibilizados. Por outro lado, as emissões
associadas à energia gerada (e consumida) são reais; e se emissões de compra de energia
elétrica vierem a ser reguladas, por algum SCE no futuro, elas precisarão ser contabilizadas
de alguma forma. Em princípio, a solução mais simples aparentemente seria que as regras
do sistema elétrico brasileiro permitissem que os consumidores pudessem de fato escolher
seu fornecedor de energia e contabilizar as emissões de GEE conforme a fonte geradora;
pois nesse caso fica disponível a opção de escolher aquele cuja geração emite menos GEE.
Limite de uso de offsets para conciliação de emissões
Se uma quantidade elevada do cap inicial, que foi baseado nas emissões de 2012 (algo como
mais de 90% do estoque de permissões determinado pelo cap inicial), tivesse sido
efetivamente alocada antes do ajuste do cap, e as emissões de 2013 (sobre as quais o cap
ajustado foi calculado) tivessem sido muito menores do que as de 2012 (sobre as quais o cap
inicial foi calculado), ao ajustar o cap o CG poderia constatar que o estoque de títulos no
mercado secundário (permissões mais offsets) poderia ter ultrapassado o cap ajustado. Isso
aconteceria, em outras palavras, se o cap ajustado fosse menor do que a soma do montante
de permissões de emissão do cap inicial já alocado para as empresas mais os offsets
disponíveis no mercado secundário. Nesse caso, o CG teria basicamente duas alternativas
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para retirar o excesso de títulos do mercado secundário e assim garantir a integridade do
cap ajustado: recomprar títulos dos participantes a preço de mercado, ou reduzir o limite de
utilização de offsets pelas empresas reguladas para a conciliação de emissões.
Como as condições descritas acima não se verificaram (a demanda por permissões nos
leilões não foi tão alta e as emissões de 2013 foram de fato maiores do que as emissões de
2012), até o final de agosto não havia razão para que o CG altere o limite de utilização de
offsets. Salvo alguma condição atípica no SCE EPC nos próximos 3 meses que possa
influenciar essa avaliação – o que é improvável, isso significa que o risco associado aos
offsets tipo 01 torna-se praticamente nulo, ou seja, eles se tornam praticamente tão
confiáveis como as permissões de emissão. Mesmo os offsets tipo 02 têm seu risco
reduzido, pois agora esse risco limita-se praticamente ao risco de verificação. Em suma, a
utilização de offsets para compor as posições de conciliação de emissões se torna ainda
mais atraente para as empresas.
Tendências para os preços no SCE EPC e riscos associados
O risco de não conseguir montar posições será maior para os participantes cuja posição
atual está muito aquém de sua previsão de emissões para 2014; ou seja, aqueles que
aproveitaram os leilões para montar posições próximas de suas expectativas de emissões
em 2014 estão mais protegidos do risco de aumento de preços. Considerando as emissões
de 2013 como referência, esse é o caso, por exemplo, das empresas Mico Leão Dourado
(MLD), Pinheiro (PIN), Jenipapo (JEN) Ipê Amarelo (IPA) e Hom (HOM) (Gráfico 4).
O preço da permissão de emissão no SCE EPC fechou a Ec$ 28,00 em 31 de agosto. A esse
preço, e tomando por referência as emissões de 2013, 14% das empresas não terão recursos
suficientes para adquirir as permissões necessárias para conciliar suas emissões ao final do
ciclo 2014 (Gráfico 5). Se as emissões reais de 2014 forem ainda superiores às de 2013, um
percentual ainda maior de empresas ficará sob risco de não conseguir conciliar suas
emissões, ficando sujeitas às penalidades. Para as empresas que não têm caixa suficiente
para conciliar suas emissões com permissões de emissão, resta adotar alguma das
estratégias comentadas acima para evitar penalizações no SCE EPC. Para as empresas cujas
emissões aumentaram muito de 2012 para 2013 a situação é bem mais difícil. Em alguns
casos, mesmo considerando os preços mais baixos para permissões de emissão praticados
no SCE EPC até agora (Ec$ 24,00, primeiro e quarto leilões e Ec$ 23,00, terceiro leilão), seria
difícil conciliar as emissões apenas com permissões de emissão.
Os preços no SCE EPC vêm subindo desde a abertura das negociações, em março. Até 31 de
agosto os aumentos foram de: 16,6% para a permissão de emissão, 15% para offsets tipo 01
e 6,25% para offsets tipo 02. Se esses preços continuarem subindo, cada vez mais empresas
ficarão sob risco de não conseguir conciliar suas emissões. A um preço de Ec$40,00, por
exemplo, 50% das empresas não teriam recursos para conciliar suas emissões, tomando por
base as emissões de 2013 (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Percentual de empresas que ficariam sem recursos financeiros suficientes para conciliar suas
emissões em 2013 em função do preço da tonelada de CO2e.
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3. Indicadores de Intensidade Carbônica
Indicador é uma ferramenta de medida que busca expressar a situação (estado) ou a
evolução de uma variável (GVces, 2011).
De acordo com Busch (2010) o indicador de intensidade carbônica (IIC) utiliza-se de uma
visão estática da empresa e analisa o desempenho físico de emissões de gases de efeito
estufa (GEE) de uma perspectiva de fluxo de matéria (numerador), neste caso emissões de
GEE, em relação a uma métrica corporativa (denominador). O uso de indicadores de
intensidade carbônica pode ter como objetivo:


Análise do desempenho de uma empresa em relação às suas emissões de GEE,
independente do seu crescimento orgânico;



Estabelecimento de benchmarks;



Comparação da eficiência nas emissões de GEE entre diferentes organizações;



Ajudar gestores na tomada de decisão;



Sugerir ao público análises coerentes sobre perfil de emissões de GEE de empresas
de diferentes setores e portes; e



Auxiliar clientes, investidores e consumidores nas suas escolhas baseadas em
emissões de GEE, seja na gestão interna, seja na decisão de compra ou contratação,
seja na escolha de um investimento financeiro.

Os IICs não explicitam emissões absolutas de GEE, e, portanto, não permitem uma análise
direta da contribuição da empresa para o aquecimento global, embora esta seja uma
análise essencial, tanto em contextos macro, quanto setorialmente, e também para
políticas públicas (Hoffmann & Busch, 2008). Mesmo que contribua para a análise das
emissões totais (absolutas), o uso de indicadores de intensidade carbônica oculta
especificações eventualmente relevantes para a tomada de decisão, uma vez que pode
agregar mais de uma variável em um único número.
Mas certamente há diversas vantagens no uso de IICs na gestão carbônica, como a
possibilidade de mensuração da evolução contínua do desempenho de uma empresa ao
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longo do tempo, assim como a comparação da intensidade de carbono entre empresas
(Hoffmann, et al., 2008).
Assim como no SCE EPC, IICs podem ser utilizados em mercados de carbono com
diferentes objetivos, como: (i) subsidiar a definição de alocações iniciais gratuitas de
permissões de emissões de acordo com o desempenho das empresas em relação a um
benchmark; (ii) subsidiar análises de eficiência de emissões9 de uma empresa em relação ao
seu ano base e em relação às demais empresas do setor.
A construção dos IIC, no entanto, é complexa dada a grande variedade de perfis de
produção não somente entre as organizações, mas mesmo dentro de uma mesma
organização. Organizações com estruturas que combinam atividades e modelos de gestão
diversos e/ou diferentes produtos podem ter dificuldade em definir uma medida de
desempenho representativa da totalidade do seu perfil de emissão.
Este capítulo tem como objetivos apresentar o processo e as complexidades da construção
dos indicadores de intensidade carbônica no âmbito do SCE EPC, assim como oferecer
alternativas de IICs para os próximos ciclos da simulação.
3.1.Tipos de indicadores de intensidade carbônica: intersetorial x intrassetorial
Os IICs intersetoriais dizem respeito a indicadores aplicáveis às diversas empresas,
independente do setor (atividades) em que atuam, relacionando as emissões de GEE
(tCO2e) no numerador com um denominador único escolhido. O indicador intersetorial,
portanto, utiliza um denominador comum aos diversos setores, por exemplo receita anual
da empresa, utilizado na S&P U.S. Carbon Efficient Index da Dow Jones10, no Índice de
Carbono Eficiente da BM&F Bovespa11, e no questionário de informações de mudanças
climáticas do CDP12.
Já os IICs intrassetoriais utilizam denominadores específicos para cada setor, sendo
aplicável exclusivamente para empresas atuantes em um mesmo setor. Exemplos de
denominadores intrassetoriais são: tonelada de produto (para setores industriais, onde os
produtos podem ser cimento, celulose, plástico ou outros); ou clientes atendidos (para
empresas de serviços). Geralmente, associações setoriais (nacionais ou internacionais)
definem e recomendam o uso de alguns indicadores intrassetoriais para a gestão de
emissões, como é o caso da Cement Sustainability Initiative (CSI)13 e do setor de construção
civil, conforme indicado no “Guia Metodológico para inventários de emissões de gases de
efeito estufa na engenharia e construção”. Outros exemplos de indicadores intrassetoriais
podem ser encontrados no documento “Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2
Emissions14”, da International Energy Agency – IEA.

9

Eficiência de emissões é definida neste relatório como a capacidade de uma empresa realizar uma
determinada atividade emitindo menos GEE. A eficiência de emissões pode ser medida através de indicadores
de intensidade carbônica e comparada a um período de referência (ano base).
10
Para
mais
informações
sobre
S&P
U.S.
Carbon
Efficient
Index
acesse:
http://us.spindices.com/indices/equity/sp-us-carbon-efficient-index
11
Para mais informações sobre o Índice de Carbono Eficiente da BM&F Bovespa acesse:
http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ICO2-Metodologia-pt-br.pdf
12
Para as informações requeridas pelo CDP relacionadas às mudanças do clima acesse:
https://www.cdp.net/CDP%20Questionaire%20Documents/CDP-climate-change-information-request-2014.pdf
13
Mais informações podem ser encontradas no site da CSI: http://www.wbcsdcement.org/
14
Mais informações disponíveis em:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/tracking_emissions.pdf
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A opção por indicadores intersetoriais ou intrassetoriais depende do objetivo da análise que
se pretende fazer. Ainda assim, é possível que haja trade-offs na opção entre indicadores
inter e intrassetoriais, em que é necessário priorizar determinadas vantagens em
detrimento de outras perante um objetivo.
Conforme explicitado na Tabela 2, quando se trata de um grupo muito variado de
empresas, que desempenham atividades distintas, o uso de IICs intersetoriais pode facilitar
a análise a partir de um denominador comum e simplificado. O grande desafio, neste caso,
é a determinação deste denominador, de maneira que este seja transversal e representativo
a todos os setores e empresas envolvidos na iniciativa. Em sua maioria, estes indicadores
são relativos a medidas financeiras ou de vendas, como a receita anual bruta ou líquida.
Entretanto, variáveis financeiras estão sujeitas a flutuações de mercado, como por exemplo
do preço de venda dos produtos, que não necessariamente refletem a eficiência na
produção da empresa. Mais ainda, o uso de informações de venda representa todo o valor
agregado ao produto e que não corresponde apenas às emissões da empresa, mas sim às
emissões ao longo de toda a cadeia de valor do um produto.
Embora o indicador intersetorial baseado em variáveis financeiras possa ser aplicado a
qualquer empresa, seu uso deve ser feito com cautela, uma vez que empresas de serviços
como bancos tendem a apresentar indicadores de baixa intensidade dado seu perfil de
emissões e, portanto, podem não ser diretamente comparáveis aos indicadores de
indústrias, por exemplo. Apesar de este tipo de indicador eliminar questões complexas
como classificação setorial e definição das atividades fim de cada grupo de empresas, o IIC
intersetorial elimina da análise questões relevantes e específicas de cada atividade
empresarial.
Considerando os objetivos do SCE EPC, faz-se necessária a análise por meio de indicadores
intrassetoriais, que distinguem cada setor conforme sua atividade, trazendo à luz aspectos
fundamentais sobre as emissões de GEE de cada empresa - mesmo que a definição de IICs
intrassetoriais represente um trabalho mais complexo e detalhado. Ainda, a busca por
informações setoriais específicas é relevante no contexto da gestão de emissões de GEE,
facilitando o entendimento da atividade de cada setor e promovendo uma gestão mais
eficiente.
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Tabela 2. Indicadores intersetoriais vs. Indicadores intrassetoriais

ASPECTOS

INTERSETORIAIS
Todas as empresas, independente das suas
atividades.
Análises menos específicas.

INTRASSETORIAIS
Apenas empresas com atividades semelhantes
(mesmo setor).
Análises mais especificas.

Comparabilidade

Todas as empresas podem ser comparadas
entre si. No entanto, tal comparação pode
ser mal interpretada, uma vez que as
diversas atividades têm por natureza
diferentes padrões de emissões, que
certamente refletirão no IIC.

Apenas empresas do mesmo setor e/ou sub-setor
podem ser comparadas. A comparação é mais
coerente uma vez que acontece entre atividades
semelhantes, com informações mais específicas.

Disponibilidade dos
dados
(denominador)

Dados menos específicos tendem a ser
mais facilmente encontrados ou estarem
disponíveis publicamente.

Processo de escolha
do indicador

Complexo. Envolve acordos entre todas as
empresas sobre uma medida representativa
e comum à todas elas (grande variedade de
atividades).

Complexidade de
desenvolvimento do
15
indicador

Menos
complexidade,
dada
a
homogeneidade do indicador único para
um grande grupo.

Abrangência
Especificidade

Dados mais específicos das atividades da
empresa podem não ser registrados na rotina
usual da empresa e/ou não ser publicados.
Trabalhoso, tendo em vista que cada setor terá
um indicador diferente, acordado entre as
empresas do setor. Ainda, as empresas têm
diferenças em suas produções que dificultam a
escolha de um denominador especifico, porém,
abrangente em termos de setor.
Maior complexidade na determinação dos
indicadores, dada a variedade de grupos
(setores), sendo necessários detalhamentos para
cada indicador escolhido.

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2014.

3.1.1.

Seleção de indicadores no contexto do SCE EPC

Em 2014 optou-se por utilizar indicadores de intensidade carbônica intrassetoriais no SCE
EPC. A alternativa de utilizar indicadores intersetoriais baseados em métricas financeiras foi
discutida, mas preterida pelo grupo em função das potenciais distorções mencionadas
anteriormente. Tendo em vista que a escolha do tipo de indicador depende do objetivo de
uso deste, voltamos aos objetivos supracitados para a análise das motivações da escolha
dos IICs intrassetoriais do SCE EPC para seu primeiro ciclo.
Objetivo 1: subsidiar a definição de alocações iniciais gratuitas de permissões de emissões
de acordo com o desempenho das empresas em relação à um benchmark.
Objetivo 2: subsidiar análises de eficiência de emissões de uma empresa em relação ao seu
ano base e em relação às demais empresas do setor
No caso da alocação inicial de permissões de emissões para a simulação do SCE EPC, a
comparação da eficiência carbônica das empresas com um benchmark foi fundamental para
reconhecer os esforços de empresas que já trabalham no sentido de aumentar sua eficiência
carbônica. Empresas que tiveram mais esforço até o presente momento, apresentaram
melhor posição no indicador quando comparadas ao benchmark (quando não eram elas
próprias o benchmark do setor), e receberam maior alocação gratuita de permissões de
emissões (ver regra de alocação gratuita nas Regras e Parâmetros do SCE EPC).
O uso de IICs intrassetoriais: (i) torna necessária a adoção e eventual desenvolvimento de
um indicador para cada setor e/ou subsetor, aumentando a complexidade do mercado; e (ii)
15

Necessidade de aprofundamento no entendimento das atividades específicas.
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enfrenta potencial indisponibilidade de dados para cálculo dos indicadores. Ainda assim,
entendeu-se que o ganho referente à possibilidade de comparação mais precisa com o
benchmark seria superior aos custos inerentes a esses desafios e que, portanto, o uso de
indicadores intrassetoriais seria mais adequado para a definição da alocação inicial gratuita
de permissões de emissões do SCE EPC.
Atendendo ao objetivo 2, a análise do desempenho dos participantes é mais precisa quando
os indicadores são próximos da realidade de cada empresa. Desta forma, quanto mais
específico o indicador, melhor a análise da eficiência carbônica da empresa.
É importante salientar que o desenvolvimento do indicador de cada setor enfrentou
desafios particulares, e se em alguns setores a definição foi consensual e os dados estavam
plenamente disponíveis, em outros houve a necessidade de adequar ou até trocar de
indicador e /ou escopo da atividade a ser inserida na simulação SCE EPC. A particularidade
de cada indicador intrassetorial, assim como os desafios enfrentados para sua seleção são
discutidos no capítulo 3.2.

3.2.Desafios na construção de indicadores intrassetoriais
O principal desafio na construção dos IICs intrassetoriais está no exercício de
entendimento de cada setor, e se necessário do subsetor, para encontrar uma métrica
(denominador) representativa das atividades das empresas enquadradas ali.
A seguir são apresentadas as principais questões envolvidas na classificação setorial das
empresas, como também na determinação do numerador (emissões de GEE) e na escolha
do denominador (aspecto econômico, financeiro ou de produção) no âmbito do SCE EPC.

3.2.1.

Classificação setorial

O primeiro grande desafio enfrentado foi a classificação setorial das empresas, que por si só
pode acarretar em agrupamentos potencialmente incoerentes e inadequados quando vistos
da ótica ambiental e, particularmente, da gestão de carbono.
Como muitas das empresas participantes do SCE EPC (Duratex S.A, Suzano Papel e
Celulose, Grupo Abril, Vale e outras), desempenham mais de uma atividade econômica, o
agrupamento de empresas em setores foi dificultado, uma vez que se fez necessário definilas em apenas um setor cada. Ou seja, foi necessário determinar qual das atividades melhor
representa a empresa para depois classificá-la em algum setor.
Dadas as múltiplas atividades, a aplicação de parâmetros pré-estabelecidos para a
classificação setorial, como a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) do
IBGE, por exemplo, pode incorrer em um detalhamento muito específico dos setores e
subsetores, chegando ao nível máximo de detalhamento de cada unidade da empresa
(instalação). Uma classificação muito detalhada resultaria em muitos setores ou subsetores,
cada um com apenas uma empresa representando-o, o que comprometeria a análise de
benchmarks – neste caso, não haveria referências suficientes para o estabelecimento do
benchmark setorial.
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Assim, no caso do SCE EPC, este cenário
resulta em dois riscos: (i) classificações
setoriais (e subsetoriais) tão específicas
que cada empresa ficaria sozinha em um
setor; e (ii) ausência de dados específicos
de cada unidade ou empresa para o
cálculo dos indicadores. Ambos os casos
foram discutidos com os membros do
SCE EPC, evidenciando a importância da
desagregação das informações por
instalação, seja emissões de GEE ou os
dados do denominador (variável de
atividade).
Discussão semelhante também já
aconteceu no âmbito do Programa
Brasileiro GHG Protocol (PBGHGP) e
respectivo Registro Público de Emissões
(RPE), no qual as empresas participantes
passaram a ter a alternativa de quantificar
e relatar de suas emissões de GEE de
forma desagregada a partir de 2012
(inventários de 2011). Por ser optativo,
até o momento apenas algumas
empresas têm realizado o relato dos
inventários de emissões de GEE
desagregado por instalação – em 2014
(inventários de 2013), apenas 20% das
empresas membro realizaram o relato
desagregado.
Considerando que os indicadores e toda a
operação do SCE EPC são baseados em
dados reais e publicados de emissões de
GEE e que os dados disponíveis das
empresas participantes seguem as
diretrizes do PBGHGP, pode-se afirmar
que não há disponibilidade de dados de
emissão desagregados para todas as
unidades das empresas participantes do
SCE EPC. Sendo assim, a única
alternativa atualmente é a abordagem
consolidada (no nível da empresa) para as
emissões de GEE e, consequentemente,
para a classificação setorial.

Box 1: Classificação setorial da CNAE
A CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas é um sistema de classificação
desenvolvido em 1994 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE e utilizado para
classificar as atividades econômicas e registrar
pessoas jurídicas no Brasil. A CNAE é derivada do
International Standard Industrial Classification e
está estruturado em cinco níveis hierárquicos, com
21 seções, 87 divisões, 285 grupos, 673 classes e
1301 subclasses:
Primeiro nível: seções. São 17 seções definidas por
códigos de 1 letra;
Segundo nível: divisões. As 59 divisões da CNAE
são identificadas com códigos numéricos de dois
dígitos;
Terceiro nível: grupos. Neste nível, identificado
com códigos numéricos de três dígitos, as
características da economia brasileira;
Quarto nível: classes. Neste nível, identificado
com códigos numéricos de quatro dígitos, a CNAE
detalha atividades definidas nos grupos, na mesma
linha de identificação de segmentos importantes
na caracterização da estrutura produtiva do País; e
Quinto nível: subclasses. Nível definido para uso
da Administração Pública, identificado por um
código acompanhado de uma denominação.
Para ser enquadrado em uma classe CNAE, a
atividade desenvolvida por um estabelecimento
(unidade local) deve atender à classificação da
classe. A atividade econômica das unidades de
produção deve ser entendida como um processo,
isto é, uma combinação de ações que resulta em
certos tipos de produtos ou, ainda, uma
combinação de recursos que gera bens e serviços
específicos. Logo, uma atividade é caracterizada
pela entrada de recursos, um processo de produção
e uma saída de produtos (bens e serviços). Como
os estabelecimentos podem desenvolver mais de
uma atividade, na prática é necessária a
identificação de uma atividade principal para
definir sua classificação na CNAE.
Por ser uma classificação muito específica, a CNAE
não serve para classificar os participantes do SCE
EPC, principalmente porque quem participa da
simulação são as empresas e não as instalações
destas, sendo que cada uma possui geralmente
mais de uma unidade e desenvolve mais de uma
atividade, tornando-se incoerente a classificação
em apenas uma classe do CNAE.
Fonte: (IBGE, 2007)
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3.2.2.

Numerador: emissões de GEE

Por se tratar de um mercado de carbono, as discussões em torno dos IICs no SCE EPC
devem, necessariamente, considerar as emissões de GEE dos participantes. Assim, mesmo
que definido o uso de IICs intrassetoriais, o numerador dos indicadores deve ser o mesmo,
pois considera o volume de emissões das empresas.
O numerador dos IICs foi definido em conjunto com as empresas participantes do SCE EPC,
e foi estabelecido que seriam consideradas tanto as emissões de Escopo 1 (emissões
diretas16) quanto de Escopo 2 (emissões indiretas de GEE de energia17) no cálculo. As
emissões de Escopo 3 (outras emissões indiretas18) não foram consideradas por se tratarem
de fontes não controladas pela empresa, ou seja, sob as quais a empresa não tem
ingerência direta.
A decisão de considerar o Escopo 2 foi tomada em função da diversidade de setores
envolvidos na iniciativa, inclusive o de serviços, e o ganho de representatividade das
emissões advindas de geração, distribuição e consumo de eletricidade no total das emissões
brasileiras. Mesmo sabendo que as emissões de Escopo 2, por serem indiretas, são de
responsabilidade compartilhada entre a empresa consumidora de eletricidade e a empresa
geradora de energia, esta decisão visa fomentar o debate em torno da composição da
matriz elétrica nacional e reconhecer os esforços voltados à eficiência energética.
Dado que o fator de emissão (FE) do Sistema Interligado Nacional (SIN) varia mensalmente,
a comparação das emissões de GEE de 2014 com as do ano base (2012) não refletiria os
esforços da empresa de reduzir o seu consumo energético em 2014. Portanto, as emissões
de Escopo 2 são consideradas no primeiro ciclo do SCE EPC com base na proposta
elaborada pela empresa AES Brasil, onde a variação do FE SIN é neutralizada pela
multiplicação da quantidade de energia consumida pela empresa (MWh) pelo FE SIN do ano
base em questão19.
No caso do setor elétrico (que engloba tanto geradoras, transmissoras e distribuidoras de
energia elétrica) o Escopo 1 foi considerado separadamente do Escopo 2 no cálculo do
numerador, dadas as características deste setor que gera e não apenas consome energia.
Nos demais setores, as emissões totais (Escopo 1 e Escopo 2 somadas) são consideradas no
numerador, conforme exemplificado no item 3.3 deste relatório.
Outro aspecto relevante que influencia o cálculo do numerador é a determinação dos
limites organizacionais do inventário de emissões, algo que impacta diretamente na
quantificação das emissões de GEE dos escopos. Considerando que as empresas
participantes do SCE EPC publicam seus inventários de emissões de GEE de acordo com as

16

Escopo 1: Contabiliza as emissões de GEE que pertencem ou são controladas pela organização. Ex: emissões
de combustão em caldeiras, fornos, veículos da empresa, emissões de sistemas de ar condicionado e
refrigeração, entre outros (GVces e WRI, 2011).
17
Escopo 2: Contabiliza as emissões de GEE provenientes da aquisição de energia elétrica e térmica que é
consumida pela empresa (GVces e WRI, 2011).
18
Escopo 3: Contabiliza emissões que são uma consequência das atividades da empresa, mas que ocorrem em
fontes que não pertencem ou não são controladas por esta, ou seja, emissões ao longo da cadeia de valor
(GVces e WRI, 2011).
19
Para maiores informações sobre a metodologia de cálculo de Escopo 2 no contexto do SCE EPC consulte o
documento Regras e Parâmetros do SCE EPC.
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especificações do PBGHGP20, foi determinado que os valores de Escopo 1 e Escopo 2
contabilizados no numerador devem refletir a abordagem de controle operacional da
empresa. Pode haver entrave, porém, na definição do limite organizacional do
denominador escolhido, que deve ser compatível com os limites determinados para o
numerador, tornando o indicador mais consistente.

3.2.3.

Denominador: a atividade econômica da empresa

A escolha dos denominadores dos IICs intrassetoriais baseou-se em alternativas factíveis,
ou seja, dados de fácil coleta, que estejam disponíveis em fontes públicas. No processo de
coleta de dados do denominador, é relevante observar que os limites (organizacionais e
operacionais) aplicados sejam os mesmos do numerador, conforme mencionado acima.
Por se tratar de uma variável mais complexa do indicador, os denominadores definidos para
cada setor no SCE EPC são discutidos individualmente a seguir (item 3.3).
3.3.Indicadores intrassetoriais no SCE EPC
A escolha dos indicadores intrassetoriais no âmbito do SCE EPC foi feita a partir de um
processo participativo, no qual as empresas de um mesmo setor puderam contribuir e
debater qual indicador seria o mais adequado (
Tabela 3), considerando as características de cada setor para a definição do numerador
(emissões de GEE) e do denominador (atividades específicas). O envolvimento direto das
empresas foi fundamental para que o indicador refletisse a(s) principal(is) atividade(s) do
setor e que pudesse ser útil para a gestão de emissões de GEE da empresa ao longo do
período de funcionamento do SCE EPC. Mesmo assim, a determinação dos denominadores
desses indicadores apresentou-se como um grande desafio.
As 22 empresas que inicialmente aderiram ao SCE EPC foram divididas em 10 setores,
sendo que 4 deles foram subdivididos de acordo com a atividade desempenhada pelas
empresas do setor. A classificação foi baseada no CNAE (IBGE), porém adaptada às
necessidades do SCE EPC, e além das empresas participantes do SCE EPC, outras empresas
membro do Programa Brasileiro GHG Protocol foram consideradas no cálculo dos
indicadores e dos benchmarks setoriais21 para dar mais consistência às análises.
Para permitir bases de comparação coerentes e atender a algumas especificidades de
setores e empresas, em alguns casos foi adotado mais de um indicador por setor. Neste
contexto, os setores do SCE EPC podem apresentar:
 Indicador simples: uso de apenas um indicador para o setor;
 Indicador composto (índice): uso de um indicador composto por dois ou mais
indicadores secundários, que possuem o mesmo denominador e numeradores
diferentes, e são calculados a partir de uma fórmula específica;
 Indicador múltiplo: uso de dois ou mais indicadores, analisados separadamente,
que se complementam.

20

O PBGHGP determina que todas as empresas participantes devem quantificar suas emissões pela abordagem
de controle operacional, enquanto que a abordagem de participação societária é opcional (GVces e WRI, 2011).
21
Foram consideradas na composição dos indicadores e na definição de benchmark setorial algumas empresas
membro do Programa Brasileiro GHG Protocol. Estas empresas foram escolhidas por já terem seus inventários
de GEE elaborados e publicados através do Registro Público de Emissões – informação necessária para o cálculo
do(s) indicador(es).
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A construção dos indicadores de intensidade carbônica (IIC) também considerou a
aplicabilidade e o uso destes indicadores para outras empresas que poderão aderir ao SCE
EPC no futuro. Desta maneira, os indicadores devem ser genéricos o suficiente para atender
a esta demanda, mas ao mesmo tempo específicos o suficiente para representar de forma
consistente as empresas do setor.
A Tabela 3 apresenta as empresas participantes do SCE EPC separadas conforme setor e
subsetor (quando aplicável) e respectivos indicadores intrassetoriais. Também estão
identificadas na tabela as empresas não participantes do SCE EPC em 2014 que foram
referência na construção do benchmark setorial.
Tabela 3. Indicadores aplicados a cada setor e subsetor do SCE EPC.
Empresa

Participação no
SCE EPC

Tipo de
indicador

Denominador

Unidade

Produção bruta de papel

toneladas

Produção bruta de celulose

toneladas

Produção bruta de papel

toneladas

Produção bruta de celulose

toneladas

1.0 PRODUÇÃO FLORESTAL, PAPEL E CELULOSE
Suzano Papel e
Celulose

participante

Klabin

participante

composto

2.0 SERVIÇOS
CCR
Ecofrotas
Ticket

participante
participante
considerado apenas
no cálculo do
benchmark

simples

Número de funcionários

simples

Receita consolidada

pessoas

3.0 SETOR FINANCEIRO
Itaú Unibanco

participante

Banco Citibank

participante

Banco do Brasil
Banco Santander
Organização Bradesco

participante

R$

considerados apenas
no cálculo do
benchmark

4.0 SETOR ELÉTRICO
4.1 GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
AES Brasil

participante

EDP

participante

CPFL

considerado apenas
no cálculo do
benchmark

Composto

Energia gerada (apenas E1)
Energia distribuída (apenas E2)

GWh

4.2 GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
Eletrobras Furnas

participante

múltiplo

Linhas de transmissão
Energia gerada (apenas E1)

km
GWh

5.0 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
5.1 TELECOM
Oi S.A
Telefônica Vivo
TIM

participante
participante
considerado apenas
no cálculo do
benchmark

simples

Número de acessos

acessos

simples

Receita consolidada

R$

5.2 INFORMAÇÃO
Grupo Abril

participante

6.0 TRANSPORTE E LOGÍSTICA
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TAM S.A

participante

simples

Participação no
SCE EPC

Tipo de
indicador

ASK - Available Seat Kilometers

ASK

Tabela 3. (continuação)
Empresa

Denominador

Unidade

simples

Produtos acabados

toneladas

simples

Produtos acabados

toneladas

simples

Cana moída

toneladas

simples

Homem-hora trabalhada

múltiplo

Peças produzidas (divisão Deca)
Painéis produzidos (divisão
madeira)

simples

Massa processada

7.0 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
7.1 QUÍMICO
Braskem

participante

7.2 COSMÉTICOS
Grupo Boticário

participante
considerado apenas
no cálculo do
benchmark

Natura

7.3 SUCROALCOOLEIRO E BIOCOMBUSTÍVEIS
Raízen Energia S.A

participante

8.0 CONSTRUÇÃO CIVIL
8.1 OBRAS DE CONSTRUÇÃO
Construtora Camargo
participante
Corrêa
Construtora Andrade
Gutierrez

considerado apenas
no cálculo do
benchmark

HH

8.2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Duratex S.A

participante

unidade
3

m

9.0 INDÚSTRIA EXTRATIVISTA
Anglo American

participante

Vale

participante

toneladas

10. ÁGUA, ESGOTO E ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Sanepar

participante

múltiplo

Volume tratado (abastecimento
de água e esgoto sanitário) - IVT

m

Massa de resíduo sólido urbano
(RSU) tratado- IRSU

toneladas

3

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2014

3.3.1.

Análise por setor

A seguir é apresentada uma análise detalhada de cada setor do SCE EPC e respectivo
indicador de intensidade carbônica, considerando os desafios envolvidos em sua
construção.
1.0 PRODUÇÃO FLORESTAL, PAPEL E CELULOSE
O setor produção florestal, papel e celulose possui apenas 2 representantes: Klabin, cujo
produto acabado comercializado principal é papel (embora também comercialize toras de
madeira); e, Suzano Papel e Celulose que têm como principais produtos comercializados
papel e celulose. As empresas deste setor podem ter atividades de produção florestal,
produção de celulose e produção de papel, sendo que cada um destes produtos pode ser
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usado internamente (para outros processos produtivos) ou também comercializados com
outras empresas.
Neste setor, a grande dificuldade foi compor no indicador os principais produtos deste
setor: papel e celulose. Apesar de serem resultados de etapas complementares,
caracterizam perfis diferentes de emissão. Optou-se, portanto, por um indicador composto
(índice), que pondera a intensidade carbônica de cada produto (produção bruta de papel e
de celulose de mercado) em função da representatividade das emissões de GEE de cada um
deles no total da empresa. O indicador é calculado, assim, a partir da composição de dois
indicadores parciais, conforme fórmula abaixo:
IICprod.florestal, papel e celulose

Onde:
é o Indicador de Intensidade Carbônica de produtos florestais, papel e celulose
é o percentual de emissões atribuídas ao processo produtivo do papel; e
é o percentual de emissões atribuídas a produção de celulose de mercado

Este indicador, no entanto, pode gerar distorções, tendo em vista que a celulose é insumo
para a produção do papel. Assim, o papel conta com etapas complementares ao processo
de produção da celulose e, portanto, tem um perfil de emissão mais carbono intensivo que a
produção da celulose comercial. Neste contexto, existem empresas que compram celulose
de fornecedores para a sua produção de papel e as emissões referentes à produção de
celulose não são contabilizadas no numerador do IIC, por não comporem o Escopo 1 da
empresa produtora de papel.
Além da diferença de perfil de emissões entre a produção de papel e de celulose, há
também distorções relacionadas ao perfil de emissões dos diferentes produtos dentro da
“família papel”, como papel Kraft, papel cartão, embalagem, entre outros, o que poderia
gerar diferenças baseado em qual tipo e na quantidade produzida por cada empresa.
Para superar tais dificuldades, pensou-se em usar o denominador toneladas de madeira
processada, uma vez que este é o insumo comum para ambas as atividades (produção de
papel e de celulose). Porém, como as empresas não publicam este dado, não foi possível
utilizar esse denominador no ciclo de 2014 do SCE EPC. Ainda, o uso de madeira processada
pode ser considerado não representativo, pois como o processo de produção do papel tem
um perfil de emissões maior, quando dividido pela mesma quantidade de madeira
processada resultará em um indicador maior que o indicador da celulose comercial.
Esta discussão pode ser expandida para o fato de que a função exercida por cada um dos
produtos em questão é diferente entre si. Assim, dois produtos com funções diferentes
(celulose e papel) não poderiam ser comparados ou somados, seja em emissões, em volume
ou outra variável. Uma alternativa seria a segregação do setor de produção florestal, papel e
celulose em subsetores que representassem cada uma das atividades, gerando indicadores
específicos para: i) celulose; ii) papel; e iii) toras de madeiras. Considerando os diferentes
produtos dentro de cada um destes subsetores, pode-se pensar em um nível mais
detalhado de indicadores por produto: i) Emissão por tonelada de papel Kraft linear; ii)
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Emissão por tonelada de papel cartão; iii) Emissão por tonelada de celulose comercial; iv)
Emissão por m3 de madeira comercial, entre outros.
Neste setor é comum o debate em torno do balanço de carbono, já que suas atividades
florestais têm o potencial de sequestrar carbono da atmosfera. Embora os mercados de
carbono, e também o SCE EPC, tratem de permissões de emissões de GEE, e não do
balanço de carbono das atividades empresariais, é importante ressaltar que o sequestro de
carbono das atividades florestais pode ser considerado no SCE EPC por meio de geração e
comercialização de créditos de offsets, desde que atendendo aos critérios22 da simulação. O
crédito de offset verificado e validado traz a segurança para o CG e para os demais
participantes do SCE EPC de que o carbono foi retirado da atmosfera, isto é, assegura
integridade ambiental. Os créditos de offsets são uma forma legítima e importante de
reduzir o impacto da empresa para as mudanças climáticas, e a equipe da EPC encoraja o
uso destes créditos como uma forma alternativa para a conciliação das emissões dos
participantes.
2.0 SERVIÇOS
O setor de serviços é um dos mais diversos da economia, pois engloba empresas que
desempenham atividades muito distintas, representando um grande desafio técnico em
termos de seleção de indicadores intrassetoriais de eficiência carbônica.
No âmbito do SCE EPC, a CCR (gestão de concessões de infraestrutura de transporte) e a
Ecofrotas (gestão de frotas de veículos leves e gestão de benefícios) foram classificadas
neste setor por prestarem serviços e por não se encaixarem em outros setores. Para a
análise de benchmark do setor também foi considerada a empresa Ticket (gestão de
benefícios), que não participa das atividades do SCE EPC, porém tem atividades
semelhantes à empresa Ecofrotas.
O denominador escolhido foi número de funcionários, por este ser um aspecto comum
entre as empresas participantes, além de fácil mensuração, alta confiabilidade nos dados e
a publicidade da informação utilizada. Assim, o indicador definido para o setor de serviços é
calculado a partir da seguinte fórmula:

A primeira distorção do uso de número de funcionários está em variáveis internas das
empresas como contratação de terceirizados ou uso prestadores de serviço que atuam
permanentemente na organização, que variam muito entre empresas inclusive de um
mesmo setor. Outra questão extremamente relevante para o setor de serviços é a inclusão
das emissões de Escopo 2 no numerador, uma vez que é comum ao setor concentrar a
maior parcela de suas emissões (geralmente entre 70 e 90%) em fontes indiretas, como o
Escopo 2 (compra de energia elétrica) e Escopo 3 (outras emissões indiretas ao longo da
cadeia de valor).
Neste caso, duas importantes distorções podem ser percebidas: (i) para o Escopo 2, como
discutido anteriormente, as emissões estão atreladas ao SIN; e, (ii) para o Escopo 3, existe
22

Os critérios para créditos de offsets estão descritos nas Regras e Parâmetros do SCE EPC (v2, de 16 de abril de
2014) e detalhados na Instrução Normativa 01/2014 (de 07 de abril de 2014).
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uma ampla discussão sobre a terceirização de emissões, isto é, a escolha de contratar
terceiros ao invés de prestar determinados serviços pode reduzir aparentemente as
emissões diretas (Escopo 1), quando na realidade estas emissões estão sendo transferidas
do Escopo 1 para o Escopo 3, sem redução efetiva.
Uma alternativa de IIC para o setor de serviços como um todo é o uso da receita bruta no
denominador. Este é um indicador requerido no relatório do CDP, por exemplo, facilitando
a coleta de dados públicos. O uso de receita bruta, no entanto, ainda pode representar
distorções já que depende do preço do serviço – uma variável não necessariamente ligada
as emissões de GEE de uma empresa - e apresentam dimensões muito distintas
dependendo do serviço o qual a empresa presta.
Ainda, a principal distorção encontrada no indicador deste setor está relacionada com a
diversidade de perfis de empresas englobadas no mesmo. Embora todas prestem serviços,
são serviços que requerem força de trabalho (portanto funcionários) de maneira distinta,
gerando uma comparação não representativa.
Assim, entende-se que o indicador do setor de serviços pode ser melhorado e detalhado, a
partir de uma nova classificação setorial e sub-setorial, conforme proposto nas alternativas
deste relatório. Desta maneira, cada subsetor poderá desenvolver seu IIC específico,
englobando características próprias.
Neste caso, alguns indicadores de intensidade carbônica podem ser alternativas para
subsetores de serviços. No caso de gestão de concessão de infraestrutura para transporte
por exemplo, pode-se considerar o denominador de passageiros transportados por
quilômetros. Embora este seja um indicador usado na gestão interna de GEE da CCR23
especificamente para as atividades de metrô, poderia ser considerada a extrapolação para
os demais serviços. É importante ressaltar a diferença entre este subsetor e o setor 6.0
Transporte e Logística, já que o primeiro presta um serviço de gestão de infraestrutura
pública e está condicionado a contratos de concessão, enquanto que o segundo realiza o
transporte em si.
3.0 SETOR FINANCEIRO
As três empresas participantes do SCE EPC neste setor são Banco do Brasil, Itaú Unibanco e
Banco Citibank, além de que as Organizações Bradesco e Banco Santander foram
consideradas no cálculo do benchmark, conferindo maior confiabilidade e
representatividade. A escolha do indicador abaixo foi consensual entre os representantes
do setor, uma vez que este IIC já é utilizado pelas próprias empresas na gestão de suas
emissões de GEE além de ser usado por outras iniciativas como o ICO2 e CDP.

Como todas as instituições financeiras publicam os dados sobre sua receita consolidada, o
cálculo e a checagem dos dados do indicador foram facilitados. Tendo em vista que o setor
financeiro também pode apresentar algumas variações no cálculo da receita consolidada,
faz-se necessário uma definição clara de como esta deve ser calculada. No caso do SCE
23

De acordo com inventário de GEE de 2013 publicado no Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro
GHG Protocol.
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EPC, seguiu-se os padrões de contabilização do ICO2 – índice Carbono Eficiente da BM&F
Bovespa24, que utiliza a receita bruta consolidada reportada nas demonstrações financeiras
padronizadas25.
Assim como nos demais setores de serviços, a questão das emissões indiretas de energia
adquirida (Escopo 2) é representativa para os bancos, considerando que as emissões de
Escopo 1 são caracteristicamente mais baixas. Daí a importância em se considerar estas
emissões no numerador do IIC.
Ainda, conforme descrito no capítulo 2.2.2, o uso do indicador definido para este setor traz
uma potencial distorção quanto aos limites organizacionais, já que a contabilização de
receita consolidada pode ser feita por uma abordagem de participação societária, diferindo
da abordagem de contabilização das emissões por controle operacional (ver Especificações
do PBGHGP). Existe, portanto, a necessidade de alinhamento de abordagem entre o cálculo
das emissões de GEE e da receita bruta. A recomendação, em termos de SCE EPC, seria a
utilização da abordagem operacional para ambos, mantendo o controle operacional como
prioritário, dada a importante relação deste com a gestão das emissões.
Também, o uso da receita consolidada pode refletir variações econômicas ao longo do ano,
uma vez que este denominador reflete valores financeiros. Assim, alterações significativas
nas cotações das diferentes moedas ou crises podem afetar diretamente no cálculo do
indicador, fazendo-o perder sua função comparativa ao longo do tempo. Por outro lado, o
fato deste indicador de intensidade carbônica ser aplicado a todas empresas dentro do
setor, pode reduzir os impactos das variações econômicas, sendo todas suscetíveis a tais
alterações.
O setor financeiro também apresenta uma cesta de diferentes serviços (ex.: intermediação
financeira; tarifas bancárias; financiamentos; etc.) e a diferente proporção destes serviços
por banco pode refletir nas suas emissões. Por exemplo, para reduzir o tempo de uma
transação se exige mais tecnologia e consequentemente mais energia. Desta forma,
serviços mais exclusivos e de melhor qualidade podem representar aumento de emissões.
Por outro lado, o alcance destes bancos, em termos de localidades distantes e de difícil
acesso também reflete nas suas emissões. Estes fatores, no entanto, não necessariamente
refletem em igual proporção na receita consolidada.
Uma alternativa a esta questão, e também às questões econômicas citadas acima, seria o
uso do número de funcionários como denominador. Entende-se que quanto mais atividades
bancárias realiza um banco, mais funcionários este banco emprega e maior e melhor
infraestrutura faz-se necessária. A dificuldade deste indicador, entretanto, está na
terceirização de serviços, que ocorre de forma diferenciada entre as instituições financeiras.
A terceirização incorre na redução das emissões diretas e do número de funcionários
efetivos, que trabalham para outras organizações. Ainda, estes funcionários de empresas
terceirizadas podem prestar serviços para mais de um banco, dificultando a distribuição
equivalente das emissões de cada indivíduo. Nestes casos, pode haver grandes distorções
no cálculo do IIC, sendo necessária a delimitação clara das fronteiras e métodos de alocação
em uma eventual inclusão de fontes de Escopo 3 neste cálculo.

24

As regras do ICO2 podem ser encontradas no site da BM&F Bovespa:
http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ICO2-Metodologia-pt-br.pdf
25
No caso de instituições financeiras, serão utilizadas as receitas com intermediação financeira, prestação de
serviços e tarifas bancárias.
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Para concluir, de maneira simples, o IICsetor financeiro utilizado no ciclo de 2014 contempla as
principais atividades das empresas que o representam e, além disso, exprime os produtos
do banco, sendo considerado um indicador coerente.

4.0 SETOR ELÉTRICO
As atividades do setor elétrico no Brasil são basicamente três: geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica. Considerando que cada empresa do setor pode realizar
cada uma destas funções separadamente, e que o perfil de emissões de GEE provenientes
de cada atividade diferem bastante, optou-se por separar as empresas em subsetores
conforme sua atuação: 4.1 Geração e distribuição de energia; e 4.2 Geração e transmissão
de energia. Caso outras empresas do setor elétrico com atividades distintas das atuais
entrem no SCE EPC, pode ser necessário revisar tais subsetores.
O setor elétrico tem como particularidade o fato de que as emissões provenientes da
geração de energia (produto deste setor) são contabilizadas em seu Escopo 1 (emissões
diretas), que, ao mesmo tempo, compõe o Escopo 2 das demais empresas consumidoras
desta energia. Para as empresas transmissoras e distribuidoras, as emissões provenientes
da distribuição de energia (perdas técnicas e comerciais) são contabilizadas em seu Escopo
2 (veja Figura 3Figura 3).
Figura 3: Contabilização das emissões de cada atividade do setor elétrico

Fonte: Adaptado de GVces e WRI (2011)

As toneladas de GEE emitidas na geração de energia (Escopo 1 das geradoras) e que não
alcançaram o consumidor final devido às perdas na linha de transmissão/distribuição são as
mesmas emissões contabilizadas no Escopo 2 das distribuidoras e transmissoras de energia.
Assim, apesar de a alocação de uma mesma emissão em escopos diferentes ser permitida e
evitar a dupla contagem, a soma das emissões destes dois escopos no cálculo do indicador
de intensidade carbônica (como ocorre no subsetor 4.1) pode causar distorções devido a
potencial de dupla contagem da mesma tonelada de carbono.
Outro problema inerente aos indicadores, tanto de transmissão como de distribuição, é a
utilização dos dados do FE SIN para o cálculo (suas emissões são contabilizadas no Escopo
2), já que o FE SIN foge ao controle operacional destas empresas, porém afeta de
sobremaneira seus indicadores. Considerando que as emissões de Escopo 2 integram o
cálculo do IIC, os potenciais avanços tecnológicos no sentido de redução de perdas técnicas
ou comerciais feitos pelas empresas de transmissão e distribuição não serão devidamente
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considerados, já que as emissões do Escopo 2 (aonde estas são contabilizadas) dependem
do FE SIN.
Para amenizar estas diferenças, o setor utiliza a média de FE SIN dos últimos dois anos para
cálculo do Escopo 2 do indicador de intensidade carbônica. Enquanto que esta pode ser
uma solução para os setores de transmissão e distribuição identificarem e serem
reconhecidos pela capacidade de redução de perdas nos seus sistemas, as emissões
provindas de fontes fósseis serão efetivas contribuindo para o efeito do aquecimento
climático. A penalização, nos termos do SCE EPC, recairia portanto nas geradoras de
energia, que detém o controle operacional destas emissões.
Uma alternativa para este setor como um todo seria a subdivisão em três subsetores de
acordo com as diferentes atividades: i) geração, ii) transmissão; e iii) distribuição. Cada
subsetor destes teria assim um indicador próprio, mais específico e condizente com suas
emissões de GEE. Empresas com mais de uma atividade poderiam participar com mais de
um agente no SCE EPC, contabilizando separadamente as emissões de GEE relativas a cada
uma delas.
Abaixo são detalhados os indicadores usados nos subsetores vinculados ao setor elétrico.
4.1 Geração e distribuição de energia
O subsetor 4.1 é representado pelas empresas AES Brasil, EDP e CPFL, sendo que as duas
últimas foram consideradas apenas no cálculo do benchmark do setor (não participante do
SCE EPC). Estas empresas geram energia elétrica e, separadamente, fazem a distribuição
para os consumidores finais.
Tendo em vista que os participantes deste subsetor desempenham ambas as atividades, foi
necessário um indicador composto (índice) que considere ambos os escopos de emissão:

A divisão do Escopo 1 pela energia gerada e do Escopo 2 pela energia distribuída,
separadamente, resultam em indicadores parciais representativos, já que as emissões são
relacionadas diretamente com suas respectivas atividades. Estes indicadores parciais são
usados de maneira complementar para a gestão interna de GEE das empresas deste setor.
A soma destes indicadores para a composição do índice foi possível, pois ambos têm
unidades iguais (tCO2e/GWh) e facilitam as análises setoriais de benchmark. No entanto, a
soma de indicadores dedicados a atividades diferentes (energia gerada e energia
distribuída) pode incorrer em resultados distorcidos, já que cada atividade tem um perfil de
emissão singular. Além desta soma poder resultar em dupla contagem, conforme descrito
acima. Assim, a eficiência carbônica de cada atividade deveria ser avaliada separadamente
para aprimorar o IIC.
Outra distorção relatada pelas empresas deste subsetor diz respeito às perdas comerciais
de energia, que são contabilizadas no Escopo 2 das distribuidoras. Desta forma, empresas
distribuidoras atuantes em grandes metrópoles, onde o “roubo de energia” pelos
conhecidos “gatos” são maiores, tem emissões de Escopo 2 consequentemente maiores
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que empresas atuantes em outras localidades, sem, no entanto, indicar pior eficiência de
emissões na distribuição da energia. Este dado traz a importância deste indicador para a
gestão interna, neste caso não apenas de GEE, como também para o combate às perdas
comerciais.
A divisão em subsetores mais específicos, por atividade, assim como o uso de IIC
específicos por atividades, poderiam amenizar as distorções potenciais mencionadas aqui.
4.2 Geração e transmissão de energia
O subsetor 4.2 engloba apenas a empresa Eletrobras Furnas, que realiza serviços de
geração e transmissão de energia. Neste subsetor optou-se por utilizar 2 indicadores
separadamente, uma vez que as métricas de cada indicador não são compatíveis para a
composição de um indicador composto (índice). Assim, cada indicador diz respeito a uma
atividade da empresa, sendo o IIC-1 relativo à geração e o IIC-2 à transmissão de energia. O
uso de dois indicadores foi possível neste caso porque a empresa era a única dentro do seu
subsetor. Caso outras empresas entrem neste setor, será necessário um indicador único
para comparar com o benchmark.

Analogamente ao subsetor 4.1, o IIC-1 contempla apenas as emissões de Escopo 1
proveniente da geração de energia. Quanto ao IIC-2, não foi possível mensurar a quantidade
de energia transmitida (em GWh) para a elaboração de um indicador composto como no
subsetor 4.1. Como a magnitude das linhas de transmissão (em km de linhas) é um dado já
utilizado na gestão das emissões de GEE da única representante do subsetor, foram
consideradas as emissões totais (Escopo 1 + Escopo 2) no cálculo do indicador referente às
atividades de transmissão.
A soma das emissões dos Escopos 1 e 2 no IIC-2, representa potencial dupla contagem de
emissões conforme descrito acima. As emissões de Escopo 2 de perdas técnicas são
diretamente relacionadas à extensão e eficiência das linhas de transmissão; porém, quando
somadas ao Escopo 1, trazem embutidas as emissões da geração da energia, que independe
da eficiência da linha de transmissão. Assim, o indicador 2 pode ser dito como pouco
representativo da realidade de eficiência de emissões da empresa deste subsetor.
Outro problema no uso referente ao IIC-2 diz respeito à transmissão da energia de terceiros
(não gerada pela empresa Eletrobras Furnas), uma vez que toda a energia comercializada,
independentemente de sua origem de geração, passa pelas redes de transmissão da
empresa. Assim, seria necessário descontar das emissões de Escopo 2 a parcela relativa à
energia gerada por Furnas, evitando assim a dupla contagem.
A divisão em subsetores mais específicos, por atividade, assim como o uso de IIC específicos
por atividades, poderiam amenizar as distorções potenciais mencionadas aqui.
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5.0 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Este setor contempla duas empresas de telefonia (agrupadas no subsetor 5.1 Telecom) e
uma empresa atuante no setor gráfico e de comunicação (componente do subsetor 5.2
Informação). Apesar de estas empresas também oferecem serviços, elas não foram
agrupadas no setor 2.0 Serviços por realizarem atividades no ramo da comunicação e por,
especificamente nos subsetores, fazerem atividades semelhantes.

5.1 Telecom
O subsetor 5.1 é representado por empresas que desempenham atividades muito
semelhantes e que realizam a gestão de suas emissões baseadas no número de acessos das
suas redes de telecomunicações. O denominador já utilizado comumente dentre as
empresas do setor é “número de acessos”, conforme a seguinte formula:

Este IIC é considerado representativo das atividades do setor uma vez que o número de
acessos está relacionado ao porte da empresa e, consequentemente, ao número de
funcionários e infraestrutura necessária para manutenção de tais acessos. Estes dois
últimos influenciam diretamente nas emissões de GEE das empresas de telecom, que
apesar de possuírem emissões relativamente baixas de Escopo 1, dependem fortemente da
energia elétrica para prover seus serviços, ou seja, com grande volume de emissões no
Escopo 2.
Um problema comum às empresas prestadoras de serviços é a terceirização de
determinados serviços (ex.: transporte), o que pode transferir parte das emissões
contabilizadas em Escopo 1 para o Escopo 3, distorcendo o perfil de emissões destas.
Alternativamente, pode-se incluir determinadas categorias de Escopo 3 no numerador do
IIC, garantindo que todas as empresas do subsetor contabilizem adequada e
uniformemente fontes relevantes de emissões relacionadas aos seus serviços. Esta
alternativa, no entanto, exige definição clara das fronteiras a serem contabilizadas, além de
coleta e reporte de dados que dependem dos fornecedores e atualmente são opcionais no
âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol.
Eventuais distorções também podem aparecer na diversidade de serviços prestados pelas
empresas deste setor (ex.: telefonia fixa, telefonia móvel, serviço de acesso à internet, entre
outros), os quais podem representar números de acesso distintos. No entanto, tendo em
vista que o perfil de emissão dos diferentes serviços é semelhante, o indicador que usa
número de acessos no denominador é considerado representativo.
Para adequação à nomenclatura usada nas empresas, sugere-se usar a denominação
Unidades Geradoras de Receita (UGRs) anual ao invés de “número de acesso”, embora
representem o mesmo denominador: número de acessos que gera receita em qualquer um
dos serviços oferecidos por empresas de informação e comunicação. Portanto, se um único
cliente utiliza os quatro serviços, são contabilizados quatro UGRs.
5.2 Informação
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O subsetor 5.2 é representado pelo Grupo Abril, que desenvolve múltiplas atividades:
desde a área de comunicação (redação e produção de notícias), passando pela parte gráfica
(impressão de revistas, jornais e outros) e finalmente pela logística de distribuição dos
diversos produtos de comunicação. Assim, é um desafio encontrar um IIC que represente
estas várias atividades. Uma eventual composição de indicadores, cada um representando
uma parcela da atividade, poderia ser uma solução, porém significaria um trabalho
complexo não somente no entendimento da melhor composição de indicadores, mas
inclusive na coleta de dados para cada atividade.
Por falta de outros denominadores e dados relevantes, optou-se por utilizar:

Embora a receita englobe as diferentes atividades da empresa, os perfis tanto de emissão
como de lucratividade - consequentemente a relação emissão/receita, de cada atividade
são muito distintos. Por exemplo, atividade de distribuição pode emitir mais por receita
gerada do que a atividade de redação e produção de notícias. A agregação dos dados
(totais) em um único indicador reduz as oportunidades gestão interna na melhoria da
eficiência de emissões. Em termos de cálculo de benchmark, o uso de dados totais da
empresa não causou distorções no ciclo de 2014, já que o Grupo Abril foi neste ciclo o único
participante do SCE EPC deste subsetor.
Entende-se que uma alternativa é dividir em subsetores, cada um abarcando as diferentes
atividades, como i) produção de conteúdo; ii) gráfica; iii) transporte. Cada uma destas
atividades poderia ser, então, enquadrada no setor ou subsetor mais adequado,
respectivamente i) serviços; ii) indústria de transformação e iii) logística e transporte. Desta
forma, indicadores específicos poderiam ser definidos, permitindo uma análise mais
coerente e possibilitando a comparação de atividades com perfis de emissão semelhantes.
Ainda, esta solução permite a comparação com outras empresas que aderirem ao SCE EPC
e desempenhem uma ou mais atividades destas. Esta alternativa, no entanto, requer
emissões contabilizadas para as diferentes atividades da empresa, dados muitas vezes não
contabilizados ou ainda não relatados publicamente.
Apesar da receita não representar diretamente as atividades fim do setor de informação,
conclui-se que é o melhor IIC disponível no momento.
6.0 TRANSPORTE E LOGÍSTICA
O setor de transporte e logística é complexo e muito variável, dependendo do tipo de
atuação de cada empresa participante. No caso do SCE EPC, como a TAM é a única
representante e atua em um segmento bem definido (transporte aéreo), a discussão foi
simplificada.
As emissões de GEE do setor de transporte aéreo são predominantemente decorrentes da
combustão de combustíveis fósseis nas aeronaves, sendo que estas também são
diretamente impactadas pelo número de pessoas e carga transportados nas aeronaves.
Visando contemplar as diversas variáveis que impactam nas emissões, optou-se por utilizar
um indicador já conhecido no setor, cujo denominar é o ASK (do inglês, Available Seat
Kilometers). O ASK é uma variável que mede a capacidade da empresa aérea carregar
passageiros, obtida a partir do número de assentos disponíveis e multiplicado pela distância
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voada de cada aeronave. A partir do ASK é possível balancear o número de passageiros e a
distância voada:

O ASK, no entanto, considera apenas transporte de passageiros e não contabiliza o peso
transportado na aeronave, que impacta diretamente nas emissões de GEE. Uma alternativa
é o uso do denominador Revenue tonne kilometer (RTK), que relaciona o transporte de uma
tonelada (seja passageiro ou carga) por um quilômetro percorrido. O uso do (RTK) se
mostrou mais interessante, pois é mais representativo quando relativizado com emissões
de GEE e abarcaria também outras empresas de logística no futuro (ex: transporte
rodoviário).
As emissões de Escopo 2, por sua vez, são muito pouco representativas neste setor, e a
opção por usá-la na soma do numerador no ciclo de 2014 foi para manter coerência com as
regras do SCE EPC.
7.0 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
No setor de Indústria de Transformação, de forma geral, o indicador é simples e tem como
denominador a quantidade de produtos acabados em toneladas. Embora este seja um
denominador aplicável a praticamente qualquer indústria, os produtos e processos
produtivos de cada empresa diferem muito. Por exemplo, a produção de 1 tonelada de
xampu tem processos produtivos e insumos muito distintos da produção de 1 litro de
etanol. Assim, mesmo que o indicador seja o mesmo (emissões E1 + E2/ produtos acabados)
não há coerência em relacionar ou comparar a intensidade carbônica destes produtos e,
portanto, a divisão em subsetores fez-se necessária.
A partir da divisão em subsetores é possível especificar e detalhar melhor a variável
“produtos acabados”, uma vez que esta deve refletir e diferenciar cada tipo de produto. O
indicador de cada subsetor da indústria de transformação é apresentado a seguir,
separadamente.
7.1 Petroquímico
O indicador de intensidade carbônica deste subsetor utilizou-se das emissões de Escopo 1 e
2, como os demais setores, e da soma da massa de todos os produtos acabados da
empresa, como denominador:

A definição do indicador de intensidade carbônica deste subsetor foi simplificada, tendo em
vista que este já é utilizado na gestão interna de GEE da Braskem26 (única representante
deste subsetor no SCE EPC), em relatórios técnicos sobre gestão de carbono pela indústria
química (ABDI, 2012) e inclusive em benchmarks internacionais do setor petroquímico. O
amplo uso deste indicador de intensidade carbônica facilita a coleta dos dados necessários e
a avaliação de desempenho ao longo do tempo.
26

Ver Inventário da Braskem de 2013 no Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol.
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Considerou-se, dado os diferentes fatores de emissão para cada produto químico (ABDI,
2012), elaborar indicadores de intensidade carbônica e benchmark por família de processos
industriais químicos. No entanto, mesmo que a indústria petroquímica produza uma cesta
de diferentes produtos, seus processos produtivos e, consequentemente, seus perfis de
emissão são similares entre si, não acarretando em diferenças significativas no IIC caso as
proporções de cada tipo de produto produzido variem entre empresas.
Uma opção de IIC levantada pela empresa é Escopo 1 / toneladas de produtos acabados,
que o considerar apenas as emissões de Escopo 1 no numerador, permite avaliar as
emissões de processos cujo controle é da própria empresa.
Ainda que existam alternativas de indicadores de intensidade carbônica utilizadas por este
subsetor, tais como emissões por receita bruta, entende-se que o indicador utilizado no
ciclo de 2014 atende a ambos os objetivos propostos (alocação inicial por benchmark e
gestão interna de emissões de GEE) sem gerar distorções significativas.
7.2 Cosméticos
Neste subsetor participa apenas o Grupo Boticário, mas para conferir maior
representatividade, a empresa Natura foi considerada no cálculo do benchmark. O
denominador “quantidade de produtos acabados” é medido em toneladas, permitindo a
soma de todos os diferentes produtos produzidos pela empresa, conforme fórmula abaixo:

O uso deste denominador, no entanto, pode trazer distorções, tendo em vista a diversidade
de produtos produzidas pela indústria de cosméticos e o fato de que cada um destes
produtos é oriundo de processos produtivos distintos e, portanto, têm perfis de emissões
próprios. Desta forma, faz-se relevante especificar o que cada uma destas empresas está
considerando em produtos acabados (ex.: creme, perfumes, maquiagem) e suas respectivas
proporções, visando comparações mais coerentes.
Tendo em vista que para a gestão interna é comum usar indicadores para cada uma dessas
famílias de produtos (creme, perfumes, maquiagem), uma alternativa é segregar nestas
mesmas atividades para definição de indicadores de intensidade carbônica mais específicos,
comparação com benchmark e alocação inicial de permissões. Esta alternativa exigiria,
entretanto, reporte desagregado de dados de emissão por atividades (ou instalações
relativas a cada atividade) e produção.
Ainda no contexto descrito acima, poderia ser utilizado o denominador “por unidades”.
Porém, dada a grande variedade de volume em cada uma das unidades, este indicador pode
ter distorções do ponto de vista físico, por exemplo se as unidades comportam 100ml ou
400ml.
Alternativamente, poderia ser utilizado um denominador que considerasse a quantidade de
produtos faturados, ou seja, apenas a quantidade de produtos efetivamente vendidos ao
invés do total produzido. Este também é um indicador usado pelas empresas do setor. Uma
vez que a quantidade de produtos produzidos é geralmente maior do que a quantidade de
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produtos efetivamente comercializados (faturados), este indicador possibilita uma análise
de eficiência de emissões relativa às vendas, isto é, trazendo elementos como desperdício
de produtos. Desta forma, a variável econômica é indiretamente agregada ao indicador,
porém sem comprometer a análise da gestão de emissões, pois o preço de venda dos
produtos não é considerado no cálculo.
Por fim, optou-se no ciclo de 2014 por utilizar o denominador “produtos acabados”, pois
este é um dado de mais fácil acesso e mais alinhado com o objetivo de subsidiar análises de
eficiência de emissões, uma vez que resulta em um indicador de intensidade carbônica em
termos puramente físicos (eficiência de emissões por produto) - extremamente útil para
entender a eficiência do processo produtivo.

7.3 Sucroalcooleiro e biocombustíveis
Este subsetor é representado apenas pela Raízen Energia S.A, que é composta por duas
entidades principais: Raízen Energia que atua principalmente na produção de etanol, açúcar
e bioenergia; e Raízen Combustíveis que faz distribuição e comercialização de combustíveis,
inclusive combustíveis fósseis27. Ambas as entidades tiveram suas emissões de Escopo 1 e 2
inclusas no cálculo do IIC em 2014.
Diferente dos demais subsetores da Indústria de Transformação, que utilizaram a
quantidade de produtos acabados no denominador, neste subsetor optou-se por utilizar o
peso do seu principal insumo (a cana de açúcar moída) como denominador, gerando o
indicador:

O uso deste indicador foi motivado, primeiramente, por já fazer parte da gestão interna de
GEE da empresa, facilitando a coleta de dados e avaliação de desempenho longo do tempo.
Ainda, tendo em vista que é possível a migração da produção de um produto (etanol) para
outro (açúcar) e que cada produto é geralmente expresso em uma unidade diferente (etanol
em litros, açúcar em toneladas e bioenergia em MW), o uso de uma variável de insumo
como denominador foi considerada interessante, possibilitando o uso de um único
indicador para este subsetor com atividades e produtos variados.
Existem, porém, algumas potenciais distorções associadas ao uso de toneladas do insumo
principal como denominador no IIC. A primeira delas diz respeito à inclusão de emissões das
atividades de distribuição e comercialização de combustíveis, já que as emissões destas
atividades não são diretamente relacionáveis com a quantidade de cana moída e, portanto,
não são devidamente representadas por este denominador.
Outra distorção notável que o indicador utilizado em 2014 pode gerar é relacionada aos
diferentes produtos considerados. Mesmo que sejam produtos que utilizam o mesmo
insumo e tenham as etapas iniciais de produção iguais, seus processos produtivos
específicos têm perfis de emissões bastante distintos. Por exemplo, para produção do
27

Informações obtidas no Relatório de Sustentabilidade 2012 e 2013 da Raízen Energia S.A. Disponível em:
http://www.raizen.com/sites/default/files/relatorio/flipbook/281/index.html#20/z . Acessado em 28 de Agosto
de 2014.
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etanol são necessárias etapas posteriores à produção do açúcar e, portanto, o processo
produtivo do etanol é consequentemente mais emissor que o de açúcar, pois é mais longo e
complexo. Assim, as emissões de uma empresa que podem ser maiores ou menores,
dependendo da proporção de etanol e de açúcar produzidos em um determinado ano, são
relativizadas por uma mesma quantidade de cana moída. Esta questão é especificamente
relevante no setor, já que a migração entre produtos acabados é comum e simples, e a
porcentagem produzida de um produto ou de outro pode ser bastante variável.
Ainda existe uma potencial distorção relacionada às emissões agrícolas, que podem
representar não somente grande parcela das emissões deste subsetor, mas também boas
oportunidades de redução da intensidade carbônica de uma empresa. As emissões agrícolas
podem ser alocadas tanto no Escopo 1 - quando a própria empresa produz a cana; como no
Escopo 3 - quando a empresa compra a cana de fornecedores. No caso da Raízen Energia
S.A, ambas as situações ocorrem. Caso outra empresa entre neste subsetor, fica evidente a
potencial distorção das emissões contabilizadas no numerador, dependendo do grau de
terceirização da produção agrícola de cana de açúcar.
Em termos de gestão interna de GEE da empresa, o uso deste indicador não possibilita
distinguir as emissões relativas aos diferentes produtos (etanol, açúcar, bioenergia, etc),
dificultando a identificação de oportunidades de melhoria em processos específicos.
Uma alternativa para a inclusão de diferentes atividades de uma mesma empresa no SCE
EPC, sem comprometer a representatividade do indicador, é dividir as duas atividades
distintas para dois diferentes agentes no SCE. Portanto, a Raízen Energia S.A operaria no
SCE EPC com dois agentes: Raízen Energia para geração de produtos sucroalcooleiros e
bioenergia e Raízen Combustíveis para a distribuição e comercialização de combustíveis. O
segundo agente seria classificado em outro setor, não fazendo parte da Indústria de
Transformação, por exemplo.
Ainda assim, o agente responsável pela produção de etanol, açúcar e bioenergia contaria
com as distorções inerentes ao perfil de emissão distinto de cada um destes produtos
conforme descrito acima. Para tanto, poderia ser uma alternativa interessante segregar os
indicadores por produto acabado: i) Emissões/m3 etanol; ii) Emissões/ tonelada de açúcar; e,
iii) Emissões/ MW de bioenergia.
8.0 CONSTRUÇÃO CIVIL
O setor de construção civil é bastante heterogêneo, dada a variabilidade dos projetos em
termos de tempo de execução, segmentos e tipologia. Justamente pela variabilidade de
projetos, as emissões de GEE resultantes de cada tipo de projeto são diferentes e a
comparação entre eles pode ser afetada. O GRI G4 – Construction and Real Estate Sector
Disclousure sugere o reporte por segmentos relevantes (infraestrutura, construção não
residencial e residencial); tipos de projetos (estradas, residencial, centros comerciais,
educação, lazer, projetos marinhos, reformas, etc.) e localização geográfica (país, região).
Neste contexto, optou-se por adotar dois subsetores.
8.1 Obras de construção civil
Este subsetor tem a Construtora Camargo Corrêa como única participante. No entanto, a
empresa Andrade Gutierrez – cujas atividades são semelhantes, foi considerada para
análise de benchmark.
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A determinação dos limites do inventário de emissões de GEE deste subsetor e, sobretudo a
sua uniformização, pode ser bastante complexa dada as suas seguintes características
intrínsecas: i) as emissões das suas instalações (obras) têm tempo limitado e assumem
perfis diferentes de acordo com a fase de execução; ii) geralmente as grandes obras são
feitas por meio de consórcios; iii) o volume de obras desenvolvidas, e consequentemente o
volume de emissões reflete, em geral, o grau de investimentos na infraestrutura do país ou
da região; iv) circunstâncias específicas como a localização da Obra, ou a existência ou não
de itens adquiridos diretamente pelo Cliente, afetam a intensidade de emissões de forma
significativa. Os efeitos combinados dos fatores acima resultam em emissões brutas e IICs
que podem variar ao longo do tempo ou mesmo definir diferenças importantes entre os
indicadores das várias empresas no mesmo ano (Fórum Clima, 2013).
Assim, optou-se por utilizar “homem-hora trabalhada” como denominador, por
entendermos ser um indicador aplicável aos diversos segmentos e tipos de projetos; pela
coleta destes dados ser relativamente simples; e por ser proporcional à dimensão de uma
obra e à fase de execução em que a obra se encontra.

Potenciais distorções na representatividade das emissões que resultam do uso deste IIC
estão vinculadas à escolha de alocação de emissões entre Escopo 1 e 3, ou mesmo entre as
empresas participantes do consócio, refletindo diferenças na determinação dos limites
organizacionais feitas por cada uma delas. Ainda, a diferença entre tipos de obra pode
refletir na quantidade de homens-hora trabalhando. Por exemplo, obras mais mecanizadas
podem requerer menos homens no canteiro de obra e, no entanto, emitir mais GEE. Assim
o denominador “homem-hora trabalhada” per se não é necessariamente proporcional ao
volume de emissões de GEE da obra.
O Guia Metodológico para Inventários de Gases de Efeito Estufa na Engenharia e
Construção (Fórum Clima, 2013) recomenda como alternativas diversos indicadores, entre
eles emissões por faturamento da Construtora (tCO2e / mil R$). Porém, este indicador
também pode apresentar desvios para a representatividade das emissões de uma empresa,
uma vez que o faturamento pode não ocorrer no mesmo período/ano de pico de emissões
de GEE em uma obra. Ainda, o valor agregado de diferentes tipos de obras de construção
civil não necessariamente condiz com aquele tipo de obra que é maior emissora em sua
execução.
8.2 Materiais de construção civil
Este subsetor é representado no SCE EPC apenas pela empresa Duratex S.A, que tem duas
divisões com atividades distintas: fabricação de metais e louças sanitárias (divisão Deca) e
produção de chapas e painéis de madeira (divisão Madeira). Portanto, foram escolhidos dois
indicadores que serão monitorados e avaliados separadamente:
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A escolha destes indicadores foi feita em conjunto com a Duratex S.A e motivada
principalmente pelo fato de que os mesmos já são utilizados na sua gestão interna de GEE.
Outros IIC usados atualmente pela Duratex S.A são emissões por receita bruta ou número
de funcionários, sendo que ambos permitem a junção das diferentes atividades em um
único indicador. No entanto, estes indicadores, por não estarem diretamente ligados aos
processos produtivos da empresa, não estão diretamente relacionados com as emissões de
GEE desta. Ainda, podem apresentar distorções tais como alterações ao longo do tempo
devido às mudanças de câmbio – já que é uma empresa também exportadora.
Ainda, o IICdivisão Madeira considera as emissões tanto das atividades florestais quanto da
produção industrial dos painéis, não sendo representativo em relação à eficiência de
emissões do processo produtivo unicamente, mas traduzindo uma visão de cadeia de valor.
Outras empresas que têm a mesma produção de painéis, porém compram o insumo toras
de madeira de fornecedores, não contabilizam as emissões da produção florestal em seus
indicadores de produto, gerando potencial distorção semelhante ao que ocorre no setor 1.
Agricultura e Produção Florestal.
Apesar de a Duratex S.A desempenhar atividades bastante distintas das demais empresas
deste setor e de escolher denominadores que consideram unidades de produtos acabados se aproximando do indicador utilizado no setor 7.0 Indústria de Transformação - a empresa
foi enquadrada no setor 8.0 Construção Civil conforme sua classificação pelo CNAE e outros
índices de mercado.
Uma alternativa a tais distorções é o uso de IIC diferentes para cada uma das atividades da
Duratex S.A, como i) produção florestal, ii) produção de painéis, ii) produção de louças e
peças de metais. Indicadores específicos por atividade são interessantes para a gestão
interna de eficiência de emissões e, no contexto do SCE EPC poderiam ser usados para a
alocação inicial de permissões de emissões, permitindo inclusive a realocação de cada
divisão em um setor mais próximo da sua realidade. É importante destacar, no entanto, que
mesmo desempenhando atividades distintas a Duratex S.A atuaria no SCE EPC como uma
única empresa.
9.0 INDÚSTRIA EXTRATIVISTA
No setor extrativista participam as empresas Anglo American e Vale, que desenvolvem
atividades semelhantes de extração e processamento de minérios. Foi acordado com estas
que o uso do denominador massa processada, isto é, toneladas de minério que entram no
processo (excluindo material orgânico e estéril28), conforme indicador de intensidade
carbônica abaixo:

28

Resíduo mineral a ser descartado.
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Massa processada é uma variável intermediária do processo extrativista, ou seja, é menor
do que a massa extraída da mina (pois não contém material orgânico e estéril) e maior do
que a massa que sai do beneficiamento, já que este processo aumenta a pureza do minério
em questão. Embora não seja considerado o denominador mais representativo, foi utilizado
no ciclo de 2014, pois os dados estão disponíveis para ambas as empresas participantes no
SCE EPC.
Primeiramente, é importante destacar que cada empresa atua predominantemente com
um minério diferente: minério de ferro (Vale29) e níquel (Anglo American). Considerando
que cada tipo de minério tem processos diferentes de extração e processamento,
influenciando diretamente nas emissões de GEE, a comparação de ambos os minérios em
termos de indicador de intensidade carbônica é pouco representativa e a busca por um
indicador único foi um desafio.
Outro problema da comparação entre os diferentes minérios extraídos, está na definição
clara das atividades a serem inclusas. O 2º Inventário de Gases Efeito Estufa do Setor
Mineral define os limites de contabilização de emissões do processo produtivo às operações
extrativas e os processos físicos preliminares nas minas30. A única exceção é processo
produtivo do minério de ferro, que deve considerar, além das operações nas minas, o
processo de pelotização. No caso de outros minérios, como o níquel, as emissões do
processo de pelotização são regidas pelo Plano Indústria, dada a maior complexidade de
transformações químicas que ocorrem. Como no ciclo de 2014 o indicador para níquel e
para minério de ferro foi definido dentro deste mesmo setor, a contabilização de emissões
para o minério de ferro excluiu o processo de pelotização.
Mesmo considerando o mesmo minério, os IICs de cada mina e em cada fase de extração
podem apresentar diferenças significativas. Por exemplo, minas recentes conseguem
extrair minério de ferro mais puro e menos distantes, emitindo menos GEE por caminhões
que fazem o transporte dentro da mina e obtendo valores de massa processada maiores
que uma mina mais antiga, cujo minério de ferro vem misturado com mais material
orgânico e estéril e os caminhões vão mais embaixo para coleta do minério extraído. No
caso do níquel, existem diferentes processos industriais para obter o minétio para uma
mesma finalidade e que, por suposto, têm perfis de emissão diferente.
Inicialmente, pensou-se na alternativa de uso do indicador emissão/ROM, sendo ROM (Run
of Mine)31 o minério que sai da mina é transportado para o britador primário ou para pilha
intermediária. O primeiro problema do uso de tal denominador já se evidencia na própria
definição de ROM, que pode ser diferente entre as empresas, incluindo ou não a
29

Para o exercício de simulação, de acordo com o CNAE, a Vale foi classificada no setor de mineração: extração
do minério de ferro, contemplando as atividades de mineração e beneficiamento do minério de ferro (inclui a
atividade de pelotização). As atividades da Vale no Brasil representaram 56% das emissões de escopo 1 da Vale
em 2012. A área de negócio de minério de ferro representou 19% das emissões de escopo 1 da Vale no Brasil no
mesmo ano.
30
Exemplo e operações extrativas e processos físicos preliminares: decapeamento e abertura de frente de lavra;
extração; beneficiamento físico; movimentação de máquinas, equipamentos e transporte interno; recuperação
de áreas abertas; e encerramento dessas áreas.
31
Tonelada de minério extraída da mina
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movimentação de estéril. De acordo com o 2º Inventário de Gases Efeito Estufa do Setor
Mineral realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) a tonelada de ROM é igual
ao total de minério movimentado. A massa de minério movimentado, por sua vez, inclui
minério, matéria orgânica e estéril.
Uma alternativa coerente apontada pelo setor seria a utilização de massa movimentada no
denominador, pois esta é mais representativa das atividades de extração em si. No entanto,
a massa movimentada não é um dado difundido internamente nas empresas e, por isso, não
foi possível quantificar este indicador. Outra alternativa é o uso do denominador massa de
produtos (minério), sendo esta a massa que sai do beneficiamento (antes da pelotização).
Para tanto é necessário ter as emissões relativas às operações de produção de cada minério
segregadas, dado este não publicado em geral.
Ainda, este setor também lida com a potencial distorção dos indicadores dada às diferentes
abordagens de contabilização de emissão e de produção. Enquanto que a abordagem de
contabilização de emissões requerida pelo Programa Brasileiro GHG Protocol é por controle
operacional, o reporte da produção se dá por controle acionário. Conforme comentado
anteriormente neste relatório, é de extrema importância a definição de uma única
abordagem para contabilização do numerador (emissões de GEE) e denominador,
garantindo a coerência do IIC.

10. ÁGUA, ESGOTO E ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
Tendo em vista que a Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná é a única empresa
participante deste setor, foram utilizados dois indicadores recorrentes da sua gestão interna
para acompanhamento, sendo estes:

O uso de múltiplos indicadores, como nos subsetores 4.2 e 8.2, é motivado pelo fato de que
a empresa possui diferentes atividades (tratamento de líquidos e de resíduos sólidos), e que,
portanto, não podem ser medidas em uma mesma unidade denominadora. Estes não são
indicadores compostos e devem ser avaliados paralelamente. Da forma como está, caso
outra empresa entre neste setor do SCE EPC, não é possível compará-las e inclusive não se
pode estabelecer um benchmark único para o setor.
Uma alternativa para este setor é fazer subsetores para cada uma de suas atividades: i)
tratamento de água e esgoto; e ii) tratamento de resíduos sólidos. Assim, seria possível
comparar com outras empresas ou benchmarks internacionais em cada uma destas
atividades. Ainda, para maior representatividade das emissões nestes indicadores, seria
interessante que as emissões fossem segregadas para cada uma das atividades, obtendo
um indicador mais preciso tanto para comparação com benchmark na alocação inicial de
permissões, como para análise e gestão interna de gases GEE da empresa.
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4. Alternativas de indicadores para alocação gratuita inicial por benchmark e
para gestão interna de emissões de GEE
Embora não exista consenso sobre quais instrumentos são mais apropriados para que
políticas públicas atinjam o objetivo de redução de emissões, tampouco quanto às
ferramentas mais adequadas à gestão de emissões por parte das empresas (Busch, 2014),
os indicadores de intensidade assumem relevância central para que esses instrumentos e
ferramentas sejam colocados em prática.
A diversidade e a especificidade das atividades do setor privado brasileiro sugerem a
necessidade de indicadores mais detalhados e aderentes às realidades dessas empresas.
Essa necessidade decorre da baixa representatividade e efetividade de indicadores
genéricos e intersetoriais, especialmente para a gestão de emissões de GEE. Sendo assim, a
tendência parece ser a adoção de indicadores de emissões por produto, assim como já
ocorre nos SCEs da União Europeia e Califórnia, que permitem um detalhamento maior e
garantem benchmarks e comparações mais justas entre empresas.
A demanda por indicadores de intensidade carbônica por produtos remete aos desafios
relativos à coleta e disponibilidade de dados. Como os dados de produção são essenciais
para a construção dos IICs dos produtos, um ponto chave para o desenvolvimento de
mercado de carbono nacional com base em intensidade de emissão (emissão/produção) é a
gestão e reporte de dados relevantes e padronizados, de preferência específicos por
setor, instalação e tipo de atividade.
Mesmo enquanto este processo não é estabelecido por meio de políticas públicas que
exijam tais dados, é possível aprimorar no cálculo de IICs junto ao setor empresarial. No
âmbito voluntário, é possível definir indicadores padronizados e factíveis, que possam ser
monitorados por cada empresa, a partir da estruturação de processos internos de coleta e
relato sistemático das informações requeridas. Este processo visa aprimorar a gestão
empresarial de emissões das empresas e, ao mesmo tempo, fomentar a criação de um
banco de dados nacional.
Como continuidade do processo de construção conjunta da Simulação do Sistema de
Comércio de Emissões (SCE) da EPC e, principalmente, da discussão fundamental sobre
indicadores de intensidade carbônica (IIC), são descritas neste capítulo três alternativas de
indicadores considerando os dois objetivos dos IIC definidos no âmbito SCE EPC: i)
determinação do benchmark setorial para alocação inicial de permissões de emissões; e ii)
acompanhamento da gestão das emissões relativas às empresas participantes do SCE EPC.
A alternativa 1 trata do aprimoramento dos indicadores intrassetoriais utilizados em 2014; a
alternativa 2 discorre sobre o uso de indicadores intersetoriais, com análise de benchmark
por setor; e, por fim, a alternativa 3 traz a possibilidade do uso de indicadores por produto
para a definição do benchmark e alocação inicial de permissões. Estas alternativas são
levantadas neste relatório com o objetivo de expandir o conhecimento sobre o tema, sendo
que o uso ou aplicação de qualquer uma delas no âmbito do SCE EPC será definido em
conjunto com as empresas membro da EPC.
Alternativa 1: Aprimoramento dos indicadores intrassetoriais utilizados em 2014
A primeira alternativa consiste no aprimoramento dos indicadores de intensidade carbônica
atualmente utilizados com o objetivo de solucionar pontos críticos apresentados no capítulo
3.2, tais como:
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Disponibilidade de dados para cálculo do denominador do IIC;
Equivalência dos limites organizacionais;
Harmonização e abrangência de multi-atividades desenvolvidas por uma mesma
empresa;
Definição setorial mais específica (alocação das empresas em setores e subsetores);
Representatividade nas atividades da empresa.

A partir da discussão feita nos capítulos setoriais, a Tabela 4 apresenta alternativas para a
reclassificação setorial e distribuição das empresas e respectivos indicadores intrassetoriais
com o objetivo de subsidiar discussões com as empresas membro sobre IIC a serem usados
nos próximos ciclos da SCE EPC.
Quanto à realocação setorial, um primeiro ponto a ressaltar é a proposta de junção das
empresas com atividades relacionadas a serviços em um único grande grupo denominado
“serviços”, sendo que as particularidades de cada atividade dentro deste grupo serão
tratadas na divisão de subsetores. Quanto às alternativas de indicadores, estas são
adicionais àqueles usados no ciclo de 2014, sendo que alguns setores não possuem
alternativas de novos indicadores.
Como pode ser observado na Tabela 4, as propostas de novos indicadores também definem
dados essenciais para o cálculo destes, fato este que deve ser analisado cuidadosamente no
momento de decisão de sua aplicação. Entende-se que as empresas devem realizar esforços
para disponibilizar publicamente os dados necessários, contribuindo assim para a
construção de indicadores transparentes e mais significativos para sua gestão, além do
estabelecimento de benchmarks setoriais condizentes com a realidade empresarial.
A última coluna da Tabela 4 traz uma sugestão de IIC para alocação inicial de permissões de
emissão no SCE EPC para o ciclo de 2015, proposta a partir das reflexões feitas ao longo
deste relatório. Essas sugestões não são definitivas e podem ser alteradas conforme
debatido com as empresas membro da EPC e futuros participantes na simulação.
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Tabela 4. Alternativas de indicadores intrassetoriais para aplicação nos próximos ciclos do SCE EPC, por setor.
Alternativas de indicadores

Indicador atual

Opções

Dados necessários para o cálculo

Observação

Sugestão EPC

1.0 SERVIÇOS
1.1 GESTÃO DE CONCESSÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE
Emissões (E1+E2) / receita bruta
Emissões
(E1+E2)
/
Número de funcionários

Emissões
(E1+E2)/
passageiros
transportados por quilômetros




Emissões de E1 e E2
Receita bruta anual (R$)

Definir contabilização das emissões da receita
bruta/número de funcionários por controle
operacional.




Emissões de E1 e E2
Passageiros transportados por
quilômetros (passageiros.km)

Estimativa de passageiros transportados e de
quantos quilômetros em média estes viajam.




Emissões de E1 e E2
Receita bruta anual (R$)

Definir contabilização das emissões da receita
bruta/número de funcionários por controle
operacional.

Emissões
(E1+E2)
receita bruta anual

Definir contabilização das emissões e do
número de funcionários por controle
operacional.

Emissões
(E1+E2)
/
Número de funcionários

A inclusão de algumas categorias de Escopo 3
requer definição clara de fronteiras e alocação.
Definir contabilização das emissões e da
receita ou do número de funcionários por
controle operacional.

Emissões
(E1+E2)
receita consolidada

Emissões
(E1+E2)
/
passageiros
transportados
por
quilômetros

1.2 GESTÃO DE FROTAS
Emissões
(E1+E2)
/
Número de funcionários

Emissões (E1+E2) / receita bruta

/

1.3 GESTÃO DE BENEFÍCIOS
Emissões
(E1+E2)
/
Número de funcionários

N/A

N/A

1.4 FINANCEIROS

Emissões
(E1+E2)
32
receita consolidada

32

/

Emissões (E1+E2+E3) / número de
funcionários




Emissões de E1, E2 e E3
(categorias a definir)
Número de funcionários do
banco
Número
de
funcionários
terceirizados das categorias
inclusas

/

Calculado a partir da metodologia de cálculo de receita consolidada usada no Índice de Eficiência Carbônica da BM&F Bovespa.
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Indicador atual

Opções

Alternativas de indicadores
Dados necessários para o cálculo
Observação

Emissões (E1+E2) / Unidade
Geradora de Receita (UGR)




Emissões de E1, E2
UGR anual

UGR é o número de acessos que geram receita
em qualquer dos serviços oferecidos por
empresas de informação e comunicação



Emissões de E1, E2 e E3
(categorias a definir)
UGR anual

A inclusão de algumas categorias de Escopo 3
requer definição clara de fronteiras e alocação.



E1 e E2 relativo às atividades de
produção e conteúdo
Receita consolidada relativa as
emissões de produção de
conteúdo

Emissões e receita devem ser ambas
contabilizadas sob a abordagem de controle
operacional.
Demais atividades não
relacionadas à serviços seriam alocadas em
outros setores mais adequados.


Emissões (E1+E2) / madeira

processada

Emissões de E1 e E2 da empresa
Massa de madeira processada
(toneladas)

Todas as atividades das empresas deste setor
seriam tratadas juntas aqui. É um indicador
comum para análise de benchmark
intrassetorial e pode ser usado caso não haja a
divisão em subsetores.

Sugestão EPC

1.5 TELECOM

Emissões
(E1+E2)
Número de acessos

/

Emissões (E1+E2+E3) / Unidade
Geradora de Receita (UGR)



Emissões (E1+E2)/ Unidade
Geradora de Receita (UGR)

1.5 COMUNICAÇÃO/PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Emissões
Receita

(E1+E2)

/

N/A

Emissões (E1+E2) / Receita
consolidada

2.0 PRODUÇÃO FLORESTAL, PAPEL E CELULOSE

Emissões da produção
de papel (E1+E2) /
produção bruta de papel
* % emissões atribuídas
ao processo produtivo do
papel + emissões da
produção de celulose de
mercado
(E1+E2)
/
produção de celulose de
mercado * % emissões
da produção de celulose
de mercado

2.1 PRODUÇÃO FLORESTAL

Emissões (E1) / volume de
madeira



Emissões de E1 das atividades
florestais
Volume de madeira produzido
3
nas atividades florestais (m )

2.2 PRODUÇÃO CELULOSE

Emissões (E1+E2) / toneladas
de celulose
2.3 PRODUÇÃO PAPEL
Emissões
(E1+E2+E3)
toneladas de papel

/





Emissões de E1 da produção de
celulose
Massa de celulose produzida
(toneladas)
Emissões de E1 da produção de
papel

Toda a produção da atividade florestal (toras
de madeira), independente se é usado
internamente ou comercializado.
As emissões contabilizadas neste numerador
não incluem as emissões das atividades
florestais. Toda a produção da atividade de
celulose,
independente
se
é
usado
internamente ou comercializado.

Segregar por subsetores e
usar o IIC específico para
cada
subsetor
separadamente:
2.1 Emissões (E1+E2)
volume de madeira

/

2.2 Emissões (E1+E2) /
toneladas
de
celulose
produzida
2.3 Emissões (E1+E2) /
toneladas
de
papel
produzido

As emissões contabilizadas neste numerador
não incluem as emissões das atividades
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Indicador atual
3.0 ELÉTRICO
GERAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO:

florestais e de produção de celulose; apenas as
etapas relativas à produção do papel.
Alternativas de indicadores
Dados necessários para o cálculo
Observação

Opções
E

Emissões (E1) / energia
gerada + Emissões (E2) /
energia distribuída
E

Emissões (E1) / energia
gerada
Emissões (E1+E2)/km de
linhas de transmissão

papel

produzido

Sugestão EPC

3.1 GERAÇÃO DE ENERGIA

Emissões (E1) / energia gerada


Emissões E1 referente à geração
de energia (tCO2e)
Total de energia gerada (MWh)

Todas as unidades que produzem energia,
independente da tecnologia utilizada.

Emissões (E1)
gerada (MWh)

Emissões E2 referente a
transmissão de energia (tCO2e)
Distância
das
linhas
de
transmissão (km)

Se a empresa enquadrada neste subsetor não
for também geradora de energia, as emissões
de Escopo 1 dela não serão contabilizadas.

Emissões (E2)/ linhas de
transmissão (km)

Emissões E2 referente a
transmissão de energia (tCO2e)
Total de energia distribuída
(MWh)

Se a empresa enquadrada neste subsetor não
for também geradora de energia, as emissões
de Escopo 1 dela não serão contabilizadas.

Emissões (E2) /
distribuída (MWh)

/

energia

3.2 TRANSMISSÃO DE ENERGIA


GERAÇÃO
TRANSMISSÃO:

Massa de
(toneladas)

Emissões (E2) / km linhas de
transmissão



3.3 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Emissões (E2)
distribuída

/

energia


energia

4.0 INDÚSTRIA DE TRANFORMAÇÂO
4.1 PETROQUÍMICO
Emissões
acabados
Emissões
(E1+E2)
produtos acabados

/

(E1)

/

produtos




Emissões (E1+E2) / receita 
bruta


Emissões (E1) de uma família
de produtos / produtos

acabados desta mesma família

Emissões de Escopo 1
Massa do total de produtos
acabados (toneladas)
Emissões de Escopo 1 e 2
Receita Bruta
Emissões de Escopo 1 por família
de produtos químicos
Produção por família de
produtos químicos

N/A
N/A

Emissões (E1+E2) / produtos
acabados

Deve-se utilizar as pre-definições das famílias
de produtos já definidas pelo setor.
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Indicador atual

Opções

Alternativas de indicadores
Dados necessários para o cálculo
Observação

Sugestão EPC

4.2 COSMÉTICOS


Emissões
(E1+E2)
produtos acabados

/

Emissões (E1+ E2) /produtos
acabados por família de 
produto


Emissões (E1+E2) / unidades 
produzidas

Emissões (E1+E2) / produtos 
faturados

4.3 SUCROALCOOLEIRO E BIOCOMUBUSTÍVEIS
4.3.1 ETANOL

/

Seriam comparados entre as empresas os IIC de
cada família de produtos para alocação inicial, sendo
estes somados para que a empresa participe apenas
com um player no mercado.
O desafio será definir as famílias de produtos,
considerando características e produtos variados
produzidos por empresas distintas.

Emissões (E1+ E2)
/produtos acabados por
família de produto

Emissões de E1 relativas à
produção de Etanol
3
m de etanol produzido

É necessário contabilizar as emissões por instalação.
Caso uma instalação produza mais de um produto, é
33
necessário fazer a alocação mássica das emissões
por produto.

Emissões de etanol
3
(E1+E2) / m de etanol



Emissões de E1 relativas à
produção de açúcar
Toneladas de açúcar produzido

É necessário contabilizar as emissões por instalação.
Caso uma instalação produza mais de um produto, é
34
necessário fazer a alocação mássica das emissões
por produto.

Emissões de açúcar
(E1+E2) / toneladas de
açúcar

4.3.3 BIOENERGIA
Emissões
de
bioenergia 
(E1+E2) / MWh de bioenergia

Emissões de E1 relativas à
produção de bioenergia

Este subsetor pode ser mesclado com o subsetor 3.1
Geração de energia, já que o produto final de ambos

Junção com setor 3.1
Geração de energia,

Emissões de etanol (E1+E2) /
3
m de etanol
Emissões
(E1+E2)
toneladas cana moída

Emissões de E1 + E2 para cada
uma das famílias de produtos
(creme, perfume, maquiagem)
Massa para cada uma das
famílias de produto
Emissões totais E1 + E2 da
empresa
Emissões de E1 + E2
Unidades produzidas
Emissões de E1 + E2
Produtos faturados




4.3.2 AÇÚCAR
Emissões de açúcar (E1+E2) /
toneladas de açúcar



33

Alocação mássica é ume método que visa calcular a proporção de emissões de um processo para um determinado produto, usando a proporção massas de cada um dos produtos
produzidos neste processo como referência.
34
Alocação mássica é ume método que visa calcular a proporção de emissões de um processo para um determinado produto, usando a proporção massas de cada um dos produtos
produzidos neste processo como referência.
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(energia elétrica) tem a mesma função.

Alternativas de indicadores
Dados necessários para o cálculo
Observação

Indicador atual

Opções
5.0 TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Emissões (E1+E2) / ASK
(Available
Seat
Kilometers)

MWh produzido

Emissões (E1+E2) / RTK 
(Revenue tonne kilometer)


Emissões de E1+E2
RTK

utilizando
indicador

o

mesmo

Sugestão EPC

Pode ser usado para outras empresas que têm
atividades de logística e transporte. Atentar quando
a função do serviço é diferente (transporte
internacional de passageiros e transporte urbano de
cargas), estas não devem ser comparadas
diretamente, sendo necessária a divisão em
subsetores.

Emissões (E1+E2) / RTK

Manutenção
do
indicador atual:
Emissões (E1+E2) /
homem-hora
trabalhada

6.0 CONSTRUÇÃO CIVIL
6.1 OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Emissões
(E1+E2)
/
homem-hora trabalhada

Emissões
faturamento

(E1+E2)

/

6.2 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
Emissões (E1+E2) / receita
bruta
Emissões (E1+E2) / peças
produzidas (unidades)
Emissões
(E1+E2)
/
3
volume de painéis (m )

Emissões (E1+E2) / número de
funcionários
6.2.1 LOUÇAS E METAIS
Emissões (E1+E2) / peças
produzidas
6.2.2 PAINÉIS
Emissões (E1+E2) / volume de
painéis




Emissões E1 e E2
Faturamento (mil R$)

Idealmente, segregar por tipo de obra.






Emissões de E1 e E2
Receita bruta
Emissões de E1 e E2
Número de funcionários da
empresa

Definir contabilização das emissões e da receita e
número de funcionários por controle operacional.



Peças produzidas (unidades)




Emissões E1 e E2
Volume de painéis produzidos

Alocação inicial por
subsetor (6.2.1 e 6.2.2)
e soma para que a
empresa
participe
apenas com um player
no mercado
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Alternativas de indicadores
Indicador atual
Opções

Dados necessários para o cálculo

Observação

Sugestão EPC

Emissões de E1 e E2 referentes à produção de
minério de ferro (tCO2e)
Massa movimentada nas operações de
minério de ferro (toneladas)
Emissões de E1 e E2 referentes à produção de
minério de ferro (tCO2e)
Massa de minério de ferro produzido
(toneladas)

De acordo com o 2º Inventário de GEE
do setor mineral as emissões do
processo de pelotização da produção
de minério de ferro devem ser inclusas.

Emissões (E1+E2) /
produto
acabado
(toneladas)

Emissões de E1 e E2 referentes à produção de
níquel (tCO2e)
Massa movimentada nas operações de níquel
(toneladas)
Emissões de E1 e E2 referentes à produção de
níquel (tCO2e)
Massa de níquel produzido (toneladas)

De acordo com o 2º Inventário de GEE
do setor mineral as emissões do
processo de pelotização da produção
de níquel não devem ser inclusas.

Emissões (E1+E2) /
produto
acabado
(toneladas)

N/A

Emissões (E1) / Volume
tratado

N/A

Emissões (E1) / Massa
de
resíduo
sólido
urbano (RSU) tratado

7.0 EXTRATIVISTA
7.1 MINÉRIO DE FERRO

Emissões (E1+E2)
movimentada

Emissões
(E1+E2)
massa processada

/

/

massa



Emissões (E1+E2) / produto
acabado

7.2 NÍQUEL

Emissões (E1+E2)
movimentada

/

massa

Emissões (E1+E2) / produto
acabado





8.0 ÁGUA, ESGOTO E ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
Emissões
(E1+E2)
/ 8.1 TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Emissões de E1 referentes à atividade de
Volume
tratado
abastecimento de água e esgoto sanitário
(abastecimento de água
Emissões (E1) / Volume tratado
(IVT) (tCO2e)
e esgoto sanitário)-IVT
3

Volume tratado (m )
Emissões
(E1+E2)
/ 8.2 GESTÃO DE RESÍDUOS
Massa de resíduo sólido Emissões (E1) / Massa de 
Emissões de E1 referentes à atividade de
urbano (RSU) tratado- resíduo sólido urbano (RSU)
gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU)
IRSU
tratado
(tCO2e)
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Massa de resíduo sólido urbano (RSU)
tratado- IRSU

Fonte: Desenvolvimento dos próprios autores a partir de dados publicados no Registro Público de Emissões e conversa com as empresas participantes da SCE EPC.
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Discussão sobre as alternativas (Tabela 4) de indicadores de intensidade carbônica
Em termos gerais, a análise da Tabela 3 torna evidente que o uso de indicadores intrassetoriais, ao
buscar maior coerência, tende à segregação cada vez mais detalhada em subsetores para obter IIC mais
específicos, chegando a níveis de atividade, instalação e até família de produtos.
O primeiro problema do alto nível de detalhamento, no âmbito do SCE EPC, é que a maioria das
empresas se tornam únicas em seus setores, dificultando a comparação e o estabelecimento de
benchmark, nos moldes do que foi realizado no ciclo de 2014, em que as próprias empresas da EPC
eram os benchmarks. Sugere-se neste caso o uso de benchmarks externos à EPC (empresas brasileiras
não participantes da Plataforma) ou mesmo benchmarks internacionais, no caso de não
disponibilidade de dados. A comparação da eficiência de emissões em termos globais pode ser
extremamente útil também para a gestão interna da empresa, possibilitando, inclusive, análise de
competitividade internacional.
Outro desafio oriundo da especificação dos IICs para níveis de atividade, instalação e produto é a
necessidade de que as empresas participantes do SCE EPC não somente calculem suas emissões de
GEE nestes níveis, mas que também publiquem estas emissões desagregadas. O Registro Público de
Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol, usado como base de dados para o SCE EPC, dá a opção
de reporte por matrizes, controladas e unidades de operação (instalações), sendo este último
obrigatório para instalações que emitam mais de 10.000 de tCO2e.
Ainda, a maior quantidade e especificidade de subsetores e indicadores traria a oportunidade de que
empresas que desempenham mais de uma atividade pudessem atuar no SCE EPC com mais de um
player / participante. Se por um lado pode ser interessante ter mais players no mercado, algumas
empresas podem achar mais trabalhoso ou entender que essa forma de participação dificulta o
desenvolvimento de uma estratégia para a empresa como um todo. Neste contexto, existe a
possibilidade da alocação inicial ser feita por instalação ou atividades, mas somadas ao final para que a
empresa atue no SCE EPC de forma integrada, usando um único player.
Tanto o relato desagregado quanto a atuação no SCE EPC com mais de um player podem conferir à
empresa mais controle de suas atividades, uma vez que a gestão de emissões torna-se mais eficiente à
medida que as informações são mais detalhadas. A partir disso, as estratégias de gestão e eventuais
resultados podem ser mais facilmente alcançados, mesmo que isso represente uma demanda maior de
equipe.
Quanto ao Escopo 2, inicialmente considerou-se a exclusão deste do numerador de todos os IICs do
SCE EPC, dado o fato de que a variação do FE SIN interfere nos indicadores das empresas e, no entanto,
foge à gerência destas. Esta proposição poderia ser motivada também pelo fato de que fixar o FE SIN
entre um ano e outro (como foi feito no ciclo de 2014) pode causar distorções na análise da empresa em
relação às suas emissões reais: mesmo que este fato reflita no consumo real de energia, ele não reflete
as toneladas de carbono que efetivamente foram lançadas na atmosfera.
A reflexão sobre cada um dos setores e de seus respectivos indicadores, buscando alternativas
coerentes e, ao mesmo tempo factíveis, evidenciou que o foco de IICs deve ser na função do produto ou
serviço. Isto é, o foco na empresa gera distorções por si só, já que tentar comparar empresas por
estarem no mesmo setor ou unir as diversas atividades dentro de uma mesma empresa em um único
IIC, pode englobar produtos e serviços que não exercem funções semelhantes e que, portanto, não são
substitutos entre si. Assim, se açúcar é menos carbono intensivo que etanol, uma empresa pode optar
por produzir mais açúcar que etanol para ser menos carbono-intensiva como um todo. No entanto,
existe demanda por combustível e o açúcar, por não exercer a mesma função, não pode suprir tal
demanda. Esta reflexão é baseada em princípios usados na análise de ciclo de vida de produtos.
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O exercício de construção destas alternativas também corrobora com o fato de que diferentes
indicadores são necessários para diferentes objetivos. Assim, enquanto a Tabela 3 traz alternativas de
IIC para subsidiar a análise de performance das empresas em termos e eficiência de emissões, outros
tantos podem ser mais interessantes para a gestão interna de GEE da empresa em questão.
Alternativa 2: Uso de indicadores intersetoriais, com análise de benchmark por setor
Esta alternativa propõe o estabelecimento de um indicador único (intersetorial) aplicável para todas as
empresas participantes do SCE EPC, buscando reduzir divergências tanto na classificação das
atividades setoriais como na determinação dos denominadores específicos de cada setor. Como
empresas de diferentes setores e dimensões têm perfis de emissões muito distintos, a alternativa 2
combina um indicador intersetorial com uma análise intrassetorial no momento de definição de
benchmakrs para a alocação inicial de permissões de emissões.
Portanto, esta alternativa implica no uso de um indicador intersetorial comum que seja submetido a
comparações intrassetoriais para definição de benchmark e alocação inicial gratuita de permissões de
emissão do SCE EPC. Um exemplo de uso semelhante se dá no cálculo do Índice Carbono Eficiente
(ICO2) da BM&F Bovespa (ver Box 2).
As vantagens desta alternativa estão na i) baixa complexidade no cálculo do indicador, já que é
estabelecido um indicador comum e simplificado para todas as empresas, e ii) na maior disponibilidade
de dados necessários ao cálculo do indicador. O grande desafio está na escolha do denominador do IIC,
sendo comum o uso de métricas financeiras (como receita bruta anual) ou sociais (como o número de
funcionários). A baixa especificidade do indicador intersetorial e a potencial incoerência na comparação
entre empresas, muitas vezes dentro de um mesmo setor, torna complexa a escolha deste indicador
único.
Um indicador comum entre as empresas e requerido no questionário do CDP (CDP, 2013 Q12.1) é
emissões de GEE (Escopo 1 + Escopo 2) por Receita Bruta, como já utilizam as empresas Banco do
Brasil, Duratex S.A e Vale (ver Anexo 3). Neste caso, deve-se atentar para a coerência dos limites
organizacionais do numerador e do denominador, já que a metodologia de reporte de emissões é por
abordagem de controle operacional e a metodologia IFRS35 (de reporte de dados de produção) é por
participação societária. Assim, a divisão entre os dados de emissão publicados no inventário pelos
dados de produção disponíveis em relatórios de produção pode gerar indicadores distorcidos.
Mesmo quando utilizados indicadores intersetoriais para análises setorias a classificação setorial será
um desafio significativo, por exemplo para empresas que desempenham atividades muito distintas ou
em mais de um setor. A variedade de atividades reflete no perfil financeiro e de emissões de uma
empresa e, consequentemente, no resultado de seu indicador intersetorial. As especificidades da
atividade da empresa são perdidas na universalização do indicador e, no momento da comparação,
incongruências podem ser esperadas. O uso de benchmark setoriais, mesmo através de indicadores
intersetoriais, poderia amortizar tais diferenças, evitando a comparação de bancos com indústrias, por
exemplo, na consideração de eficiência de carbono para alocação inicial.
Na Tabela 5 são apresentados alguns possíveis indicadores intersetoriais e respectivos dados
necessários para seu cálculo. As alternativas apresentadas baseiam-se em indicadores já conhecidos e
utilizados por muitas empresas e programas (ver Anexo 3).

35

IFRS - International Financial Reporting Standards: linguagem global para internacionalização e padronização de diversos
tipos de contabilidade empresarial.
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Tabela 5. Sugestões de indicadores intersetoriais para o SCE EPC.

Indicador
Emissões (E1+E2) / receita bruta
anual

Dados necessários
Receita
anual
da
empresa, em reais

Emissões (E1+E2) / número de
funcionários

Número
funcionários

de

Emissões (E1+E2) / vendas

Valor proveniente da
venda de produtos ou
serviços

Emissões (E1+E2) / faturamento

Valor faturado no ano

Observação

Podem haver divergências na contabilização do
número de funcionários, uma vez que este valor
pode variar ao longo do ano (determinação do
limite temporal) e de acordo com os limites
organizacionais.
Esta métrica incorre em variações econômicas
(precificação), podendo gerar grandes variações
no
histórico
deste
indicador,
e,
consequentemente, falsas interpretações do
desempenho da empresa.
Esta métrica incorre em variações físicas, uma vez
que o faturamento nem sempre reflete as
emissões de produção geradas no mesmo ano das
vendas, e influencia diretamente nos limites do
numerador e do denominador.

Fonte: Elaboração dos próprios autores baseado em dados do Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro GHG
Protocol e (Hoffmann, et al., 2008).

Box 2: Índice de Carbono Eficiente da BM&F Bovespa - ICO2

Tendo em vista a necessidade de se preparar para uma economia de baixo carbono, a BM&F Bovespa, em parceria
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desenvolveu o índice de mercado ICO2,
que tem como principal objetivo incentivar empresas com ações mais negociadas na bolsa a quantificar e divulgar
suas emissões de GEE. Ainda, o ICO2 visa disponibilizar para o mercado um índice cuja performance considera
também variáveis de emissões GEE. Participam do ICO2 apenas as empresas que compõem o índice IBrX-50 que
aceitaram participar desta iniciativa.
A metodologia de cálculo do ICO2 não será aprofundada aqui, porém é interessante ressaltar que este índice
considera o indicador resultante da razão entre as emissões de GEE informadas no inventário de Emissões de GEE
no ano-base (tCO2e) e a receita bruta reportada nas demonstrações financeiras padronizadas apresentadas no
Brasil para o mesmo ano-base. Ainda, são consideradas as emissões de inventário não somente de Escopo 1 e 2,
mas também duas categorias de Escopo 3: transporte e distribuição terrestre (por exemplo, por trens caminhões,
motos e automóveis) e viagens a negócios (aéreas).
As diretrizes do ICO2 definem bem a questão dos limites, indicando que este deve ser o mesmo para a
contabilização das emissões e da receita: “a contabilização das emissões correspondentes seguirá exatamente a
mesma regra aplicada para a consolidação da receita, ou seja, deve ser reportada a parcela das emissões equivalente
à receita apropriada nas demonstrações financeiras consolidadas elaboradas de acordo com os padrões contábeis
brasileiros”. Desta forma, eventuais conflitos são minimizados.
Ainda, as potenciais diferenças entre empresas com atividade muito distintas são balizadas por duas etapas onde
o coeficiente da empresa em questão é relativizado com o coeficiente das demais empresas do setor (ou de todo
o índice, caso uma empresa esteja sozinha no grupo).
Fonte: BM&F Bovespa, 2014
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Alternativa 3: Uso de indicadores por produto
Enquanto as alternativas anteriores trazem
uma perspectiva de IIC por empresa, na
alternativa 3 a alocação inicial seria estipulada
de acordo com um benchmark por produto,
baseada nas regras dos SCE da União Europeia
– EU ETS36 (ver Box 3) e da Califórnia37. É
importante ressaltar que este indicador não se
refere à pegada de carbono do produto
(considerando o ciclo expandido de vida do
produto), mas sim às emissões diretas (Escopo
1) da instalação que produz um determinado
produto, dividido por toneladas de produtos
produzido.
Com a finalidade de criar incentivos para a
redução de emissões, definiu-se tanto no EU
ETS como no SCE da Califórnia que para cada
produto existe um benchmark específico,
independente de variações geográficas ou
tecnologias utilizadas. Quando diversos
produtos são fabricados em uma mesma
instalação e a determinação das emissões para
os diferentes produtos não é possível, estas
instalações são excluídas do cálculo do
benchmark e apenas as instalações que
produzem um único produto são cobertas pela
coleta de dados e inclusas na determinação de
benchmark.
No caso de aplicação desta alternativa para o
SCE EPC, o CG definiria o benchmark de cada
produto usando dados nacionais ou
internacionais disponíveis de acordo com
critérios pré-estabelecidos. No caso do EU ETS,
o benchmark é calculado a partir da média de
intensidade de emissões de GEE de 10% das
instalações com melhores performances para
produção daquele produto, o que demanda um
trabalho anterior de coleta e análise de dados.

36

Para maiores informações sobre a alocação gratuita
baseada em benchmark do EU ETS, acesse:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/index
_en.htm
37
Para maiores informações sobre a alocação gratuita
baseada em benchmark do SCE da Califórnia acesse:
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceallocatio
n/allowanceallocation.htm

Para validar a razoabilidade dos resultados
obtidos para

Box 3: O Sistema de Comércio de Emissões da
União Europeia
A União Europeia (European Union - EU) foi pioneira
no desenvolvimento de um Sistema de Comércio de
Emissões. O EU ETS foi lançado em 2005 e em 2013
teve início sua terceira fase, em que o cap
estabelecido foi de 2,08 bilhões de tCO 2e. Para cada
ano do período de 2008 a 2012 o cap irá decrescer
1,74% da quantidade total de permissões entregues
anualmente, o que significa que a cada ano o cap
será reduzido em 38 milhões de toneladas de
carbono equivalente. Em 2020 estima-se que a
redução total de emissões será de 21% em relação
ao período de 2008 a 2012; e até 2027 a alocação
gratuita será completamente abolida, contribuindo
para o cumprimento das metas da estratégia
europeia para 2020. Os setores chaves inclusos na
meta de 2020 da EU são: aviação (que tem
condições diferentes dos demais envolvidos na SCE,
inclusive tem seu SCE próprio) manufatura e
energia. Setores não inclusos: transporte,
construção civil, agricultura e resíduos.
Em 2013, 40% das permissões foram leiloadas no EU
ETS. Além disso, a partir deste ano, as usinas
geradoras de energia não recebem mais permissões
por alocação inicial e devem comprar todas as
permissões necessárias no mercado. As indústrias
de manufatura, por sua vez, receberam 80% das
permissões gratuitamente, embora este percentual
deva ser reduzido gradativamente para 30% até
2020. Para evitar fuga da indústria para outros
países com menores exigências ambientais, os
setores que enfrentarem maior competição
internacional recebem uma parcela maior de
permissões gratuitas.

Fonte: European Commission, 2014.
Para
mais
informações
acesse:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-anutshell/index_en.htm
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benchmark, os valores foram comparados com a literatura existente. No SCE da Califórnia, por sua vez,
o benchmark é definido como 90% da média da intensidade de carbono por produto de todas as
instalações que produzem este produto; ou pela melhor intensidade carbônica presente na Califórnia
para este determinado produto.
O uso de benchmark baseado nas emissões de uma instalação por produto garante uma alocação
gratuita mais precisa, já que diminui inconsistências relativas à classificação setorial, de atividades e de
empresas que produzam mais de um produto. No entanto, torna mais complexa a coleta e
sistematização de dados para cálculo do indicador por produto e consequentemente do benchmark,
principalmente quando considerada a realidade brasileira de indisponibilidade de dados de emissões e
produção por instalação e a grande quantidade de produtos que estão envolvidos.
Uma vez definido o benchmark de cada produto, é calculada a alocação inicial de permissões, a partir
destes dados. No EU ETS, a alocação inicial é calculada por:
Alocação inicial de permissões de emissões = A x B x C
Em que:
A = quantidade de um produto produzido no período (medida adequada à cada produto);
B = benchmark do produto (tCO2e/toneladas);
C = fator que decresce proporcionalmente o cap global (%).

Neste caso, a instalação produtora de mais de um produto receberia permissões de emissão referente à
alocação inicial da somatória de seus produtos. Embora a lógica por traz desta fórmula seja semelhante
nos mercados Europeu e Californiano, é importante notar que estes têm suas peculiaridades e
complexidades.
Existem ainda outros 7 pilotos de mercado de carbono em fase de testes em diferentes cidades e
províncias na China (Box 4), que pretendem gerar mais conhecimento sobre o tema e auxiliar o governo
chinês na escolha do melhor modelo de mercado para aplicação nacional. Cada uma das iniciativas
chinesas possui suas próprias regras e parâmetros, porém a maioria já trabalha a partir de dados de
emissão das instalações, variando os setores ao qual as regras se aplicam.
A partir desta análise de SCE internacionais, é importante ressaltar uma tendência de contabilização e
reporte de emissões por instalação (plantas) e também por produto. Em um cenário de
institucionalização de um SCE no Brasil, uma alternativa para estimular a mensuração, coleta e relato
de dados seria, por exemplo, determinar um tempo para adequação, e após este período as empresas
que não tiverem mensurados, coletados e relatados os dados necessários ao cálculo de benchmark
receberiam apenas uma porcentagem da alocação inicial feita às demais.
Outra barreira ao uso deste modelo no contexto do SCE EPC é a inclusão de serviços, dada a
subjetividade e dificuldade de definir os serviços, coletar os dados e calcular os respectivos IIC para
estabelecimento do benchmark, já que não se trata de unidades físicas (instalações). Ambos os SCE
citados anteriormente tratam apenas de grandes emissores da indústria, sem considerar empresas de
serviço, diferentemente do SCE EPC.
Sob a ótica da eficiência carbônica na gestão empresarial, o cálculo de indicador de emissões por
produtos pode ser considerado a alternativa mais interessante, considerando que a mensuração por
instalação (plantas) proporciona uma gestão de emissões mais eficiente e evidencia a intensidade
carbônica de cada produto.
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Box 4: SCEs na China
A China é atualmente o país com maior emissão de GEE, representando 24,6% das emissões de GEE mundiais, e
planeja lançar em 2016 o maior mercado no sistema “cap-and-trade” do mundo. Este SCE terá como objetivo
auxiliar o cumprimento da meta estabelecida pela China de reduzir de 40 a 45% sua intensidade de carbono
(tCO2e por PIB) dos níveis de 2005 até 2020. Já existem 7 sistemas piloto de comércio de carbono operando na
China, cada um com suas próprias regras, que estão sendo testadas. Os preços da tonelada de carbono nestes
mercados variam entre US$ 4,29 e U$$ 12,91.
Os pilotos são atualmente baseados em regulamentações municipais e complementados por padrões técnicos e
regulamentações específicas para cada projeto piloto. Os sete pilotos atuais estão atuando na criação de seus
próprios Registros de emissões que irão contribuir para a construção de um Registro Nacional da China. A China
se baseará em um sistema de MRV, em que a própria empresa deverá monitorar suas emissões de GEE e registrálas no Registro Nacional, sendo obrigatória a verificação por terceira parte.
SCE SHENZHEN
O SCE de Shenzhen iniciou suas operações em Junho de 2013 e foi, portanto, o primeiro SCE em um país em
desenvolvimento. Este tem maior cobertura dentre os SCE existentes atualmente, já que três tipos de entidades
são regulamentadas (indústria, serviços públicos governamentais mais emissores e setor de transportes) e quarto
categorias de emissões de GEE (emissões diretas do consumo de energia, processos industriais e produtivos, e
emissões indiretas de energia). Duas inovações foram implementadas neste SCE: i) a inclusão do setor de
transporte público, e a ii) regulação das emissões diretas e indiretas de todas as indústrias. Ainda, diferente do
SCE da UE, o SCE de Shenzhen é baseado em um cap relativo.
A meta de redução de intensidade carbônica de Shenzhen é de 21% entre 2010 e 2015. Para tanto, foram
estabelecidas as seguintes metas de redução para os setores: 2% para eletricidade, 2% para abastecimento de
água e 25% para os setores de manufatura. Tais metas foram estabelecidas levando em conta o potencial e custos
de redução, assim como a competência de cada setor e a estratégia de desenvolvimento do município.
Para os setores de Energia e Abastecimento de Água, a alocação inicial gratuita foi feita a partir de benchmarks de
intensidade carbônica combinados com a produção projetada de cada instalação. O benchmark, por sua vez, é
baseado no indicador de CO2 emitido por produto, nos moldes dos SCEs da Califórnia e da União Europeia.
Para o setor manufatureiro, no entanto, a alocação inicial foi feita por um método baseado na teoria dos jogos. A
principal razão para essa diferenciação é que o setor manufatureiro é caracterizado por flutuações no seu
crescimento rápidas e eventualmente significativas.
SCE PEQUIM
No caso específico do SCE de Pequim, as regras foram lançadas em 2012 e o sistema passou a operar em 2013. A
participação é obrigatória para instalações que emitiram acima de 10.000 toneladas de GEE em média por ano no
período de 2009 a 2011. Este escopo incluiu 435 empresas, cobrindo cerca de 50% do total das emissões de
Pequim.
Assim como o SCE de Shenzhen, o SCE de Pequim cobre tanto emissões diretas como indiretas. As alocações de
permissões são feitas gratuitamente ou por leilões, sendo que as primeiras baseiam-se nos diferentes perfis de
emissão das empresas (principalmente energia, eletricidade, manufatura e prédios públicos de larga escala) que
devem ser reportados e verificados anualmente no Registro de Pequim. Quinze empresas de verificação
obtiveram a qualificação para verificar o reporte de emissões no Registro de Pequim e 117 pessoas são
verificadores qualificados. As alocações de 2013 serão feitas gratuitamente nos níveis médios de emissão do
período de 2009-2011. Para 2014 e 2015, a alocação de permissões será baseada nos anos anteriores.
Fonte: (Swatz, 2013) e (Jiang, et al., 2014)
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5. Conclusões
Os indicadores de intensidade carbônica intersetoriais utilizados para balizar a alocação gratuita inicial
de permissões de emissão mostraram-se pouco eficientes para a comparação de benchmark, sendo
necessários maiores detalhamentos. Ainda há muito a ser feito no que se refere à geração e à
disponibilização de dados, em especial por parte das empresas, para a construção de indicadores de
intensidade carbônica mais precisos e eficientes, já que estes são condição essencial para um SCE
baseado em cap relativo; modelo de mercado de carbono escolhido entre as empresas participantes do
SCE EPC na definição de regras em 2013.
Dado o cenário brasileiro atual e o estágio das regulações e da gestão empresarial em clima, conclui-se
que a alternativa 1 é a mais recomendável para o SCE EPC neste momento (ciclos 2014 e 2015),
assumindo como diretriz o aprimoramento, a cada ano, dos indicadores intersetoriais, melhorando a
gestão carbônica das empresas e promovendo um cálculo de benchmark e alocação inicial mais justos e
fidedignos à realidade empresarial.
Em paralelo, as empresas devem iniciar o aprimoramento dos dados desagregados por instalação,
visando a construção de um banco de dados para futuro cálculo de IICs por produto, conforme descrito
na alternativa 3, que é a opção considerada ideal do ponto de vista da eficácia dos indicadores. Neste
contexto, é de extrema importância o cálculo das emissões de GEE por instalação, uma vez que os
dados de produção já são conhecidos pelas empresas. A partir do estabelecimento desta cultura,
garante-se as informações necessárias para a determinação de indicadores por produto no futuro
próximo, reduzindo as incertezas nos valores calculados e promovendo uma melhoria gradativa, sem
grandes impactos para as empresas.
Sobre a atuação das empresas no SCE EPC em 2014, foi adotado, em geral, um perfil conservador no
primeiro semestre. Isso ficou evidente em função de a demanda por permissões não ter superado a
oferta em nenhum dos leilões realizados. Aparentemente poucas empresas adquiriam títulos em
excesso que possam ser vendidos posteriormente, e isso deve ter influenciado a baixa liquidez do
mercado, especialmente nos meses de maio a julho.
Apenas cerca de 30% dos participantes procuraram antecipar a montagem de suas posições para
conciliação futura e assim evitar riscos em função de aumento nos preços das permissões e offsets. Se
os preços continuarem subindo, cada vez mais empresas ficarão sem recursos financeiros suficientes e
terão de recorrer a offsets para conciliar suas posições e evitar as penalidades previstas no SCE EPC.
Apesar de possuírem originalmente duas metas de atuação no SCE EPC (a conciliação das emissões em
primeiro lugar, e a eficiência financeira, medida pelo custo da posição conciliada por tCO2e),
aparentemente menos de 20% das empresas procuraram atuar de forma a reduzir seus custos
operacionais e competir nessa segunda meta. Enfim, o esforço da maioria das empresas tem sido em
perseguir a primeira meta, que é a única à qual estão associadas penalidades em caso de desempenho
insuficiente. Isso sugere que a dimensão financeira de um mercado de carbono ainda é pouco
compreendida e explorada pelas empresas. Nesse sentido, são necessários novos esforços da EPC para
conscientizar seus membros sobre a relevância dos custos associados a um mercado de carbono e de
seu papel de precificação de emissões; questões de extrema relevância para a elaboração de uma
política pública ou estratégia empresarial de redução de emissões baseada nesse tipo de instrumento
econômico.
Um maior envolvimento das áreas de finanças das empresas pode ajudar a aumentar a liquidez do SCE
EPC através de operações especulativas (cujo objetivo é lucro financeiro). As equipes de
sustentabilidade que vêm representando as empresas na simulação são naturalmente mais inclinadas a
se preocupar com a conciliação de emissões (primeira meta a cumprir no SCE EPC) e não com o
resultado financeiro da empresa no SCE EPC (segunda meta).
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Parte da dificuldade que as empresas tiveram no envolvimento com o SCE EPC deve-se às trocas de
equipe. Em muitos casos o representante da empresa que participou da construção das regras e
parâmetros do SCE EPC em 2013, que teve também o papel de capacitar os representantes das
empresas nesse tema, não foi o mesmo que a empresa indicou para operar na simulação em 2014. Por
não ter participado do processo de formação no tema no ano de 2013 o novo representante da empresa
naturalmente demora um tempo para se atualizar sobre o simulado e acaba atuando de forma limitada
nos primeiros meses.

6. Perspectivas para a segunda fase do ciclo 2014 e para o ciclo 2015
Segunda fase do ciclo 2014
As operações do ciclo 2014 do SCE EPC seguem até 28 de novembro, e serão encerradas com um leilão
de fechamento. O CG poderá ainda fazer um leilão preliminar em outubro e, se isso ocorrer, as
empresas serão informadas com antecedência por meio de um Boletim Informativo.
No início de dezembro, as empresas participantes do SCE EPC serão convidadas para uma reunião na
qual serão apresentados os resultados preliminares do ciclo 2014, em especial seus desempenhos em
relação às duas metas que devem perseguir. Essa avaliação é preliminar, pois a conciliação de emissões
deste ciclo 2014 do SCE EPC deve ser feita em relação às emissões reais de 2014 e precisa aguardar a
publicação dos inventários dessas emissões.
Nessa mesma reunião, serão discutidas possíveis alterações nas regras e parâmetros do SCE EPC para
suas operações no ciclo 2015.
Ainda em dezembro, o CG publicará o relatório analítico desta segunda fase do ciclo 2014 do SCE EPC,
compreendendo o período de setembro até o encerramento das operações, em 28 de novembro.
O resultado definitivo do ciclo 2014 será divulgado em agosto de 2015, quando os inventários
referentes ao ano de 2014 tiverem sido publicados ou pelo menos devidamente entregues ao Programa
Brasileiro GHG Protocol. Junto com a publicação do relatório final do ciclo 2014 do SCE EPC serão
aplicadas as devidas penalidades àquelas empresas que não atingirem a meta de conciliação de suas
emissões. O CG publicará, ainda no primeiro semestre de 2015, uma Instrução Normativa sobre os
detalhes de como será feita a de aplicação das penalidades.
Perspectivas para o ciclo 2015
Para o ciclo 2015 a EPC inicialmente trabalhará com as seguintes perspectivas:


Aprimoramento dos indicadores intersetoriais assumidos em 2014, a partir das sugestões
trazidas (Tabela 5), a serem debatidas e ajustadas no grupo de trabalho composto pelas
empresas participantes;



Excluir as emissões de Escopo 2 do SCE EPC, passando a considerar apenas as emissões diretas
(Escopo 1) no cálculo do cap global e demais contabilizações relativas a ele, a saber: emissões
do ano base, indicadores de intensidade carbônica, benchmark setorial, indicadores de
performance e volume de títulos para a conciliação.



Desenho de plano de ação, junto às empresas participantes, para desenvolvimentos de
processos e ferramentas internas voltadas à mensuração e relato das emissões de GEE por
instalação e produto;



Aumentar a base de empresas participantes no SCE EPC, criando regras para a adesão de
empresas membro do Programa Brasileiro GHG Protocol;
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Incluir uma bonificação por desempenho no indicador de resultado financeiro;



Fixar 2013 como ano base e aumentar a meta de redução de emissões para 15%, o que equivale
a uma meta incremental de 5%, eliminando assim o ajuste e recuperando as características
originais de um cap absoluto;



Adotar dois períodos de simulação: 1º semestre e 2º semestre, realizando uma conciliação
parcial em julho e oferecendo bonificações às empresas que melhor desempenharam nos
indicadores (físico e financeiro) no segundo semestre; e



Incluir um mercado de derivativos no SCE EPC, mercado futuro de permissões de emissão, com
os intuitos de oferecer novas possibilidades de estratégias de operação às empresas e atrair
para a simulação representantes de suas áreas financeiras.

Essas perspectivas, entretanto, são apenas possibilidades sob estudo e só serão confirmadas ou
abandonadas em dezembro, após reunião e discussão com as empresas sobre as regras e parâmetros
para o ciclo 2015.

66

7. Referências bibliográficas
ABDI. Subsídios para a elaboração de uma estratégia industrial brasileira para economia de baixo
carbono = Caderno 4: Nota técnica química. - 2012. http://www.gvces.com.br/arquivos/220/4_notatecnica_quimica.pdf
BM&F Bovespa. Metodologia do Índice Carbono Eficiente (ICO2) [Online]. - Fevereiro de 2014. http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ICO2-Metodologia-pt-br.pdf.
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J. Investimentos. 8ª edição, AMGH. P. -2010 – p.1025.
Busch, T. Corporate Carbon Perfomance Indicators Revisited [Artigo] // Journal of Industrial Ecology. [s.l.] : Yale University, 2010. - 3 : Vol. 14.
European Commission. The EU Emissions Trading System (EU ETS) [Online] // European
Commission. - European Union, Setembro de 2014. http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
Fórum Clima. Guia Metodológico para Inventários de Gases de Efeito Estufa na Engenharia e
Construção [Relatório]. - 2013. - p. 50. - http://forumempresarialpeloclima.org.br/wpcontent/uploads/2013/08/Guia.pdf
GVces e WRI Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol: Contabilização, Quantificação e
Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa – 2ª edição [Relatório]. São Paulo : [s.n.], 2011. - p. 74. http://ghgprotocolbrasil.com.br/arquivos/152/especificacoes_pb_ghgprotocol.pdf
GVces. Indicadores de Monitoramento da região do AHE Jirau. [Relatório]. - 2011. http://www.gvces.com.br/arquivos/123/monitoramento_2009.pdf
GVces. Regras e parâmetros para 2014. // Simulação de Sistema de Comércio de Emissões. - Janeiro de
2014 http://www.empresaspeloclima.com.br/arquivos/74/EPC_Regras_e_Parametros_SCE_v2_abril.2014.pd
f
Hoffmann V. H. e Busch T. Corporate Carbon Performance Indicators [Artigo] // Journal of Industrial
Ecology. - Agosto de 2008. - 4 : Vol. 12. - pp. 505-520.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. Versão 2.0. Rio de Janeiro, 2007.
http://www.dpeg.com.br/conteudo/tabelas_anexos/cnae2.pdf
Jiang J.J, Ye B. e Ma X. M. The construction of Shenzhen´s carbon emission trading scheme [Artigo] //
Energy Policy. - 2014.
MCTI MCTI: Mudanças Climáticas [Online] // Fatores de Emissão de CO2 para utilizações que
necessitam do fator médio de emissão do Sistema Interligado Nacional do Brasil, como, por exemplo,
inventários corporativos. - MCTI. - 2014. - http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/74694.html
Swatz J. A user guide to emission trading in China [Relatório]. - [s.l.] : IETA, 2013.

67

Anexo 1 – Conselho Consultivo do SCE EPC
Formado por especialistas em mercado de carbono, o Conselho Consultivo tem a função de contribuir para decisões
estratégicas em relação à constituição e gestão do SCE, e de apontar caminhos para a solução de possíveis conflitos.
Fazem parte do Conselho os seguintes especialistas nacionais e internacionais:
o David Hone – Conselheiro em Mudanças Climáticas da Shell.
Conselheiro de mudanças climáticas, com longa carreira na Shell Trading and Shipping Co. e em outras empresas do
setor de energia, ex-chairman da International Emissions Trading Association (IETA). Tem um blog sobre o tema vem
contribuindo com o World Business Council for Sustainable Development em diversas publicações recentes sobre
energia e mudanças climáticas.

o David Lunsford – Consultor em Política de Mudança do Clima da Climate Perspectives
Diretor do escritório da organização em Zurique com significativa experiência em mercado de carbono, trabalhou em
empresas de geração de energia, óleo e gás, mineração, aviação, serviços financeiros e jurídicos. Foi Diretor de
Políticas da IETA por 4 anos.

o Mario Monzoni – Coordenador Geral do GVces e Presidente do Conselho Consultivo
Professor da FGV-EAESP e Coordenador Geral do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GVces).
Responsável pelas atividades de pesquisa, capacitação e comunicação do GVces, tem atuado nas áreas de finanças
sustentáveis, empreendedorismo sustentável e cadeias de valor, consumo sustentável e mudanças climáticas;
educação para a sustentabilidade e sustentabilidade e inovação.

o Nicolette Bartlett – Gerente Sênior do Sustainability Leadership Program da University of Cambridge
Nicolette Bartlett lidera a Corporate Leaders Network for Climate Action (CLN). Ela também é responsável pelo trabalho
internacional da do Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG) e tem desempenhado um papel fundamental em
suas iniciativas internacionais, as
Communiqués sobre mudanças climáticas, que são entendidos como
posicionamentos do segmento mais progressista do setor privado, sempre mais à frente das negociações
internacionais.

o Paula Bennati – Analista Sênior em Mudanças Climáticas da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
A CNI / Paula tem participado ativamente do planejamento e execução de atividades em alinhamento com a PNMC e
planos da indústria, assim como ações integradas com diversos atores para o desenvolvimento de políticas para
mitigação e adaptação em mudanças climáticas. Assim, ela pode ser um elo com a realidade nacional da indústria, do
país, e de tudo que está se estruturando para os próximos anos.

o Pedro Moura Costa – Presidente Executivo da Bolsa Verde do Rio de Janeiro (BVRio)
Fundador da Bolsa Verde do Rio de Janeiro, Pedro tem uma vasta experiência em mercados ambientais. É o cofundador e ex-presidente do EcoSecurities Group Plc. Como presidente desta empresa, esteve diretamente envolvido
no estabelecimento de escritórios em 28 países e aproximadamente 500 projetos de redução de emissões ao redor do
mundo. Pedro vem trabalhando desde 1992 na área de mercado de carbono, incluindo o desenvolvimento e
implementação de dois dos primeiros projetos de offsets no mundo.

o Walter De Simoni – Superintendente da Secretaria de Economia Verde do Rio de Janeiro
Previamente à atuação como superintendente de Economia Verde (desde janeiro de 2011), Walter Simon
desempenhou a função de Consultor Senior em Mudanças Climáticas na Keyassociados. Ele participou do
desenvolvimento da Bolsa Verde do Rio de Janeiro e da estruturação do Plano de Mudanças Climáticas deste Estado.

o Stephan Schwartzman – Diretor de Políticas de Florestas Tropicais da Environmental Defense Fund (EDF)
Stephan Schwartzman empreendeu esforços para criar as iniciativas da EDF de larga escada para a redução do
desmatamento em países tropicais por meio da UNFCCC e do regime de controle de emissões emergente na
Califórnia. Ele lidera a atução internacional da EDF no programa Redução de Emissões de Desmatamento em Países
em Desenvolvimento.
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Anexo 2 – Instruções Normativas
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Anexo 3 – Outros Indicadores de Intensidade Carbônica
Indicadores de intensidade carbônica relatados pelas empresas participantes do SCE EPC no Registro Público de
Emissões (ano inventariado: 2013).

Empresa
Banco do Brasil
Braskem
CCR

Duratex S.A
EDP
Itaú Unibanco
Natura
Oi S.A

Raízen Energia S.A

Sanepar
Suzano Papel e Celulose
TAM
Vale

Indicador relatado pela empresa
Emissões (E1 + E2) / Receita Bruta (R$ mil)
Emissões (E1 + E2) / produto
Emissões (E1+E2) / Força de Trabalho Equivalente (FTE)
Emissões (E1 + E2) / Km controlados (para unidades de Negócios que sejam relacionadas a
Concessão de Rodovia)
Emissões (E1 + E2) / km
Emissões (E1 + E2) / Receita Bruta (mil R$)
Emissões (E1 + E2) / colaboradores
Emissões (E1 + E2) /MWh distribuído
Emissões (E1 + E2) /MWh gerado
Emissões (de cada escopo em separado) / Colaborador
Emissões (de cada escopo em separado) / Lucro líquido (milhões de reais)
Emissões (E1 + E2) / produto faturado (comercializado)
38
Emissões (E1 + E2+E3) / Unidade Geradora de Receita (UGR)
Emissões de E3 consideradas: Bens e serviços comprados, transporte e distribuição upstream,
deslocamento de funcionários, viagens a negócios.

Emissões (de cada escopo em separado) /MWh gerado
Emissões (de cada escopo em separado) / Combustível Movimentado (m³)
Emissões (de cada escopo em separado) / Cana Moída (ton)
Emissões (de cada escopo em separado) / Etanol produzido (m³)
Emissões (de cada escopo em separado) / Açúcar produzido (ton)
3
Emissões (E1 + E2) / Água consumida (m ) (incluem as emissões dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário dentro do conceito do "rio ao rio")
Emissões (E1 + E2) / Esgoto tratado
Emissões (E1 + E2) / Resíduo sólido destinado
Emissões (E1+ E2) / Produto (celulose ou papel)
Emissões (E1 + E2) / peso de carga e pessoas transportadas (ton) por distância (km)
Emissões (E1 + E2) / Energia direta e indireta total (MWh)
Emissões (E1 + E2) / Receita Bruta (milhões de US$)

38

Número de acessos que geram receita em qualquer dos serviços Oi Fixo e/ou Oi Móvel e/ou Oi Velox e/ou Oi TV. Ex: um único cliente que
usa os quatro serviços, possui 4 acessos e resulta em quatro UGRs.
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