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BALANÇO DE CARBONO DO BRASIL ESTÁ DESFAVORÁVEL 
Com organização, setor privado visa fortalecer a sustentabilidade 

O Estado de S. Paulo 

Enquanto o governo federal tenta dar sinais de que aceita a necessidade de 

alinhamento à visão global de sustentabilidade, o setor privado do País há tempos já se 

organizou a favor de um balanço de carbono menos desfavorável. As grandes 

empresas do Brasil estão focadas no fato de que as práticas de baixo carbono serão, 

cada vez mais, uma exigência do mercado – e, em geral, estão mobilizadas nessa 

direção, ainda que com diferentes níveis de agilidade. 

É o que o professor Eduardo Viola, do Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de Brasília (UnB), especialista em política ambiental, chama de 

“internacionalização do risco climático” pelas corporações – um processo acelerado 

pela crise da covid-19. “As empresas se deram conta mais claramente da importância 

de lidar com os riscos intangíveis, aqueles riscos que parecem longínquos, mas podem 

ocorrer a qualquer momento, como uma pandemia.” 

Para o professor, a maior conscientização das empresas sobre as questões 

ambientais ajuda a amenizar a visão ideológica e polarizada que tradicionalmente 

envolveu os temas ambientais no Brasil, como se essa preocupação fosse algo 

exclusivo da esquerda. “Agora há também um ativismo empresarial, com típicos 

representantes do capital aderindo à causa”, ele observa. 

O mercado de carbono mundial não é necessariamente uma novidade. Existem 

mecanismos para precificar as emissões desde o Protocolo de Kyoto, que é de 1997, 

mas o Brasil ainda não conseguiu estruturar de forma robusta essa área, 

principalmente por falta de políticas governamentais mais modernas. 

Por essa razão, instituições como o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) vêm tendo uma posição histórica de defesa dos 

protocolos climáticos internacionais, como é o caso do Acordo de Paris. 

Quando o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a saída dos 

Estados Unidos do acordo, em novembro de 2019, o CEBDS classificou a notícia como 

sendo péssima para o mundo. “A redução das emissões de gases do efeito estufa é um 

bom negócio. A implementação do Acordo de Paris pode desbloquear ao menos US$ 
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13,5 trilhões em investimentos nos próximos 15 anos. Apenas as soluções do projeto 

Low Carbon Technologies Partnership Initiative (LCTPi) podem gerar de 25 milhões a 

45 milhões de empregos por ano, respondendo por 65% das reduções de emissões 

necessárias em todo o mundo”, dizia a carta emitida pelo órgão empresarial, assinada 

por Marina Grossi, presidente do CEBDS. 

Em algumas áreas, a realidade internacional de comercializar o carbono já sem 

impõe. A Votorantim Energia, por exemplo, a terceira maior comercializadora de 

energia do País, vem buscando soluções que antecedam essa nova realidade. O grupo 

já vende 95% dos créditos de carbono gerados nos parques eólicos do Nordeste no 

mercado europeu. 

Números do CEBDS indicam que, atualmente, existem 61 iniciativas de 

governos locais, nacionais e regionais relacionadas ao comércio de emissões. A 

precificação de carbono foi responsável por US$ 45 bilhões gerados em 2019. Metade 

desse valor se destinou a projetos relacionados ao meio ambiente ou ao 

desenvolvimento das nações. Países da União Europeia, África, América Latina e 

Oceania têm aumentado sua ambição na redução de emissões de gases do efeito 

estufa (GEE) nos últimos anos, resta saber qual será o papel do Brasil nesse contexto. 

Atualmente há mais de 1.600 empresas no mundo que já utilizam ou planejam 

utilizar precificação até 2021. No total, as duas formas de precificação, os sistemas de 

comércio de emissões e a taxação, cobrem 22% das emissões globais e, em 2018, essas 

iniciativas foram estimadas em US$ 82 bilhões. 

No caso do papel do Brasil em relação ao mundo, os números mostram que os 

últimos dois anos foram negativos para as metas de redução de carbono. Houve um 

aumento de 9,6% nas emissões brutas de gases do efeito estufa, segundo relatório do 

Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), 

iniciativa do Observatório do Clima. 

Em 2019, o Brasil lançou na atmosfera 2,17 bilhões de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente, ante 1,98 bilhão no ano anterior. Os números de 2020 ainda 

estão sendo compilados, mas os indicativos são de agravamento ainda maior do 

quadro, mesmo com a redução da atividade econômica decorrente da pandemia. 
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Isso se explica pelo fato de que o grande vilão da emissão brasileira de gases do 

efeito estufa é o desmatamento, enquanto nos outros países costuma ser a queima de 

combustíveis fósseis. Em 2020, a quantidade de alertas de desmatamento no Brasil 

subiu 34% em relação ao ano anterior, o que deve levar o País a destoar da tendência 

global de queda entre 4% e 7% nas emissões de carbono por conta da pandemia. 
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