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Você já ouviu falar  
de economia de 

Sabe do que se trata?

QuEr ENtENDEr  
COMO pODE ADOtAr 
EstrAtégIAs DEssE tIpO 
EM suA EMprEsA?

Nas próximas páginas resumimos um pouco das tendências gerais 

de mercado que ditam as regras da economia verde. Não se trata 

de um receituário, com fórmulas prontas e definidas. Oferecemos 

elementos relevantes para que você conheça os diferenciais e riscos 

competitivos associados a esse modelo de negócios. 

Você também encontrará um conjunto de recomendações para a 

Estratégia Brasileira de Desenvolvimento de Longo Prazo, com 

ações concretas, que vão desde tecnologias disruptivas, que certa-

mente transformarão setores inteiros da economia, até instrumentos 

financeiros e econômicos. 
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1. O que é? 4

2. Quando surgiu? 5

3. Como? 6

4. Exemplos práticos 8
 » Redução do desmatamento e papel dos sumidouros florestais e do solo 
 » Bioeconomia voltada para comércio internacional 
 » Economia circular 
 » Transição energética 
 » Redirecionamento dos Recursos a Investimentos de Baixo Carbono 

Quem fez o estudo 12
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ANtEs DO EstuDO 
é IMpOrtANtE sABEr:

Do que estamos falando?
A economia de baixo carbono é uma configuração propositiva do am-

biente de negócios, que favorece novas tecnologias em prol da preserva-

ção do meio ambiente e da redução da emissão de Gases do Efeito Estufa 

(GEE), especialmente o dióxido de carbono (CO
2
). 

Para que serve?
A economia de baixo carbono nos apresenta uma nova trajetória de 

crescimento econômico, alinhando as atividades industriais, agrícolas, de 

logística e de mobilidade, entre outras, com os princípios da sustentabi-

lidade. Dessa forma, será possível transitar rumo a um novo modelo de 

desenvolvimento, causando menos impactos ambientais do que teste-

munhamos hoje.

Qual a vantagem oferecida?
Além de contribuir para o futuro do planeta, reduzindo emissões de GEE, 

a economia de baixo carbono é muito vantajosa para a empresa, seja a 

partir da adoção de métodos mais eficientes na linha de produção, seja 

por inovação, ou ainda por meio de fontes alternativas de matéria-prima 

e energia que resultem em menores custos.

PRIMEIRO PASSO
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Acordos     
O Protocolo de Kyoto foi o primeiro grande 

acordo realizado no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC), firmado em 1997. Esse proto-

colo definiu metas de redução de emissões de 

gases do efeito estufa para os países desenvol-

vidos. Quase 20 anos depois, em 2015, foi as-

sinado o Acordo de Paris, uma evolução do 

Protocolo de Kyoto, que se torna o principal 

documento que reflete o compromisso das 195 

nações signatárias em buscar soluções para o 

aquecimento do planeta.

Compromisso
O compromisso busca a neutralização das 

emissões líquidas de GEE até a segunda me-

tade deste século, limitando o aumento da tem-

peratura a 2°C com relação aos níveis da era pré

SEGUNDO PASSO

Há ACOrDOs MuNDIAIs QuE INCENtIvAM  
A ECONOMIA DE BAIxO CArBONO

-industrial e com esforços mais ambiciosos, 

pretendendo conter a 1,5°C.

Meta
Intituladas Contribuições Nacionalmente De-

terminadas (sigla NDC, em inglês), são metas 

apresentadas por cada país signatário para 

atingir o compromisso de 2ºC. A principal 

meta submetida à Convenção-Quadro das 

Nações Unidas de Mudanças Climáticas por 

cada país signatário é a implementação dos 

compromissos firmados.

Desafios
Os países signatários deverão apresentar 

até 2020 as chamadas estratégias de desenvol-

vimento de baixo carbono até o meio do século 

(Long-term Low Carbon Development Strate-

gies), ou “Estratégias de Longo Prazo” (ELPs).
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Estudo pioneiro lançado pelo 
Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento 
sustentável (CEBDs) e pelo 

Instituto Clima e sociedade (ICs) 
desenha recomendações para que 
o Brasil possa definir as estratégias 

de longo prazo até 2020. 

tERCEIRO PASSO

Confira a seguir as 5 recomendações 
que compõem as etapas e necessidades 
apontadas pelo estudo.
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tERCEIRO PASSO

Visão de Longo prazo: objetivos a 
serem alcançados pelo país em 2050.

Meta absoluta de redução 
de emissões até 2050.

Projeções oficiais 
transparentes para a 
trajetória de alcance da meta.

Integração com as políticas climáticas e 
setoriais existentes, seguindo os princípios:

 » TrAnsPArênCiA:  clareza de objetivos e embasamento das metas, tornando 
públicas as premissas e projeções adotadas;

 » LiDErAnçA:  estabelecer uma governança bem definida para gerir a implemen-
tação de cada aspecto;

 » PriorizAção:  identificar as ações prioritárias para serem realizadas em cada 
etapa do horizonte de tempo.

Linhas de ação e políticas para alcançar os 
objetivos que contemplem:

 » Redução do desmatamento e papel preponderante dos sumidouros de carbono;

 » Produção e consumo de baixo carbono e economia circular;

 » Transição energética;

 » Redirecionamento dos recursos a investimentos de baixo carbono.
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QUARtO PASSO

A estratégia de desenvolvimento 
de baixo carbono para o longo 

prazo aponta cinco principais 
caminhos que completam o 

quadro de estratégias de baixo 
carbono de longo prazo para 

o Brasil e que já vêm sendo 
adotados pelas empresas. 

São eles:
1 redução do desmatamento e papel dos sumidouros 

florestais e do solo;
2 Bioeconomia voltada para comércio internacional;
3 Economia circular;
4 Transição energética;
5 redirecionamento dos recursos a investimentos de Baixo 

Carbono.
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QUARtO PASSO

1. redução do desmatamento e papel dos  
 sumidouros florestais e do solo: 

Empresas entrevistadas no estudo pontuam, unânime e fortemente, que o sucesso da am-

bição do País em ter bons indicadores após 2030 depende da eliminação do desmatamento 

ilegal. Entre as sugestões apontadas como fundamentais estão:

 » ExiGênCiA de selo de procedência dos produtos florestais; 

 » inCEnTivo a atividades de manejo florestal sustentável;

 » CriAção de linhas de crédito no plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono);

 » rEGuLAmEnTAção sobre o uso do Cadastro Ambiental Rural (CAR);

 » uTiLizAção de sensoriamento remoto para fiscalização eletrônica do desmatamento.
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2. Bioeconomia voltada para comércio internacional: 

A inclusão da bioeconomia na pauta exportadora depende da integração de políticas climáticas, 

de comércio exterior e de desenvolvimento sustentável. A bioeconomia traz ao mercado soluções 

inovadoras, em sua maioria de alto valor agregado, cuja produção deverá contribuir intensamente 

para o desenvolvimento socioeconômico do país. A bioeconomia utiliza a biotecnologia de forma 

a gerar soluções para os desafios do desenvolvimento em diversos campos como a energia, a agri-

cultura e a pecuária, a indústria, a gestão de resíduos e a saúde humana.

3. Economia circular: 

As boas práticas da economia circular deverão orientar a in-

dústria no longo prazo, permitindo redução de custos com a 

reutilização de materiais usados como matéria-prima e com-

bustível. Por exemplo, no setor siderúrgico, a utilização da su-

cata reduz a necessidade de se produzir ferro-gusa, garantin-

do o reaproveitamento do material e reduzindo emissões.

QUARtO PASSO
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4. Transição energética: 

Há previsão de maior pressão sobre o setor de energia para que se desenvolva de forma a emitir 

menos GEE, conforme os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) de números 7 e 13, 

que preveem a eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis e a consequente realo-

cação para investimentos verdes.

5. redirecionamento dos recursos a investimentos  
 de Baixo Carbono: 

As empresas entrevistadas defenderam de forma unânime a necessidade de adoção de um me-

canismo de precificação, com a inclusão dos offsets (mecanismos de compensação de carbono) 

do setor florestal (ODS 7, 12 e 13). Também classificaram como sendo de suma importância que o 

governo faça uso mais inteligente de instrumentos financeiros para direcionar e garantir recursos 

para os investimentos de baixo carbono. O estudo aposta na criação de um fundo garantidor de 

investimentos de baixo carbono que permitiria assim a sua aceleração no Brasil.

QUARtO PASSO

Os oDss são metas estabelecidas por consenso entre as nações, encabeça-

das pela ONU, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável, respeitan-

do os limites do planeta, da sociedade e gerando crescimento econômico.
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QUEM fEz 

ACESSE O EStUDO COMPLEtO 
 
http://bit.ly/2qkOqUd

CEBDS  
 O Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento sustentável, fundado em 
1997, é uma associação civil sem fins lucrativos 
que promove o desenvolvimento sustentável 
por meio da articulação junto aos governos 
e a sociedade civil, sendo uma ponte entre 
empresas e sociedade na defesa e promoção de 
ações de sustentabilidade.

iCS  
 O instituto Clima e sociedade é uma 

organização filantrópica de promoção de 
desenvolvimento de projetos sobre mudanças 
climáticas, com atuação nas áreas de fomento 
de organizações e projetos da sociedade civil, 
academia e governos, mobilização de recursos 
para mudança climática e conexão entre atores 
e catalisação de ações.

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE tEMA?

O estudo Estratégias de Desenvolvimento de Baixo Carbono para o Longo Prazo foi elabo-

rado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com o 

financiamento do Instituto Clima e Sociedade (ICS).

http://cebds.org/publicacoes/estrategia-de-desenvolvimento-de-baixo-carbono-para-o-longo-prazo
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