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Preparação para a precificação de carbono 

O Acordo de Paris constitui um marco 
histórico que nos encaminha 
inevitavelmente para uma economia de 
baixo carbono. Nesse contexto, os 
mecanismos de precificação de carbono 
surgem como instrumentos relevantes 
para o cumprimento das metas do 
tratado adotado em dezembro de 2015 
na conferência climática de Paris. 
Por meio da precificação de carbono, 
fica mais caro produzir com tecnologias 
intensivas em carbono, tornando mais 
vantajoso investir em modelos de 
produção que reduzam as emissões de 
gases de efeito estufa (GEE). 
O princípio orientador da precificação é 
o do poluidor-pagador, ou seja, quem 
emite carbono paga via tributo ou 
compra licenças de emissão no mercado 
de carbono.
Um conjunto de ações pode diminuir 
riscos regulatórios futuros com iniciativas 
de precificação de carbono. 

EMPRESAS
 E A PRECIFICAÇÃO DE CARBONO 

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Elaboração: Patrocínio:

Requer envolvimento da alta direção, equipe técnica focada no assunto, 
mapeamento de pontos focais para identificar riscos e oportunidades nos 
diversos níveis da organização e comunicação transparente sobre a 
política corporativa de clima. 

MODELOS DE 
PRECIFICAÇÃO 
INTERNA

INCORPORAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
NA ESTRATÉGIA CORPORATIVA

Realização de inventários das emissões diretas e indiretas de gases de 
efeito estufa, comunicação dos resultados e verificação imparcial. 

MENSURAÇÃO, REPORTE E VERIFICAÇÃO (MRV)

O estabelecimento de preços internos para as emissões de GEE na 
empresa pode cumprir inúmeros objetivos, como a identificação de 
riscos ocultos nas operações da empresa e em sua cadeia de valor e o 
redirecionamento de recursos para atividades de baixo carbono.

PRECIFICAÇÃO INTERNA DE CARBONO

Assumir um papel de liderança desde o princípio das discussões sobre 
precificação de carbono pode conferir maior credibilidade à companhia 
no meio corporativo e ante às autoridades reguladoras. 

PREÇO SOMBRA 
(SHADOW PRICE)
É o modelo utilizado pela maioria 
das empresas que adotaram a 
precificação interna. As companhias 
empregam o preço sombra para 
avaliar se um projeto de 
investimento seria lucrativo, caso as 
emissões de GEE fossem tributadas 
ou a empresa tivesse de arcar com 
custos adicionais para cumprir metas 
em um mercado regulado de 
carbono. Trata-se de um custo 
hipotético para designar o preço 
estimado de um bem ou serviço para 
o qual não há mercado definido.

TAXA
Empresas como a Microsoft e a 
Unilever cobram de cada uma de 
suas divisões de negócios uma taxa 
sobre as emissões de GEE.                
O dinheiro arrecadado é reinvestido 
em projetos de baixo carbono.

COMÉRCIO DE EMISSÕES
As unidades de negócios de uma mesma 
companhia negociam entre si licenças de 
emitir GEE, visando ao cumprimento de 
metas internas de redução de emissões. 
Como no cap and trade vigente na União 
Europeia e na Califórnia, a divisão da 
empresa cujas emissões superam o teto
(cap) precisa comprar licenças de emitir de 
uma unidade de negócios com emissões 
inferiores ao limite fixado.

MODELO HÍBRIDO 
Há companhias que combinam 
preço-sombra, taxa e comércio de emissões 
em seus sistemas de precificação interna.

ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

Ações preventivas ao incremento de custos a ser gerado no futuro pela 
imposição de medidas compulsórias pelo governo podem reduzir riscos 
regulatórios à companhia e gerar oportunidades de negócios sustentáveis. 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

A participação da empresa em mercados voluntários de carbono e 
simulações de instrumentos de precificação de carbono são maneiras 
de habituar a companhia ao tipo de decisão que precisa ser tomada 
em cenários de regulação. 

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES

$$



O CDP e a Ecofys lançaram um guia de boas práticas em precificação interna de carbono 
em setembro de 2017 com base em entrevistas com companhias líderes. Esse 
levantamento resultou na visão de quatro dimensões apresentada na figura abaixo. Uma 
abordagem de boas práticas deve ter objetivos claros e encontrar a melhor combinação 
entre as quatro dimensões da precificação interna. 

AS QUATRO
 DIMENSÕES

Altura: Nível de preço por unidade de GEE emitida 
que a companhia usa em suas decisões de negócio. 
Ao longo do tempo, o preço deve subir a um 
patamar capaz de modificar decisões, alinhado com 
os objetivos da precificação interna da empresa. 

Largura: Emissões de GEE cobertas pela  
abordagem da precificação interna em toda a 
cadeia e valor. Seu escopo deve ser ampliado aos 
poucos para cobrir todos os hotspots de emissões 
de GEE na cadeia de valor que podem ser 
influenciados pela precificação interna. 

Profundidade: O nível de influência da precificação 
sobre as decisões de uma companhia e os parceiros 
de sua cadeia de valor. A influência deve ser 
crescente a ponto de produzir impactos relevantes 
sobre as decisões de negócio. 

Tempo: O desenvolvimento das primeiras três 
dimensões ao longo do tempo, incluindo avaliação 
regular da abordagem utilizada na precificação 
interna, para alinhar a estratégia de negócios da 
empresa com a transição a uma economia de baixo 
carbono. 

PARA SABER MAIS:

ALTURA
Nível do preço

do carbono

LARGURA
Cobertura de 

emissões de GEE

TEMPO
Jornada de

desenvolvimento

PROFUNDIDADE
Influência no

negócio

1.389
COMPANHIAS
Já adotam (607) ou 
planejam adotar até 2019 
(782) um preço interno para 
suas emissões de carbono, 
segundo relatório publicado 
pelo CDP em outubro de 
2017. 

7
TRILHÕES
É a receita das mais 
de 100 empresas 
do Fortune Global 
500 que 
declararam usar o 
preço interno de 
carbono. 

600
EMPRESAS 
NO MUNDO
Comunicaram que adotam 
sistemas de precificação 
interna em 2017, um 
número quatro vezes 
superior às 150 companhias 
que informavam adotar o 
instrumento em 2014. 

* Preços convertidos para US$/tonelada métrica considerando a taxa anual média de 
câmbio entre junho de 2016 e junho de 2017.  Algumas companhias estabeleceram uma 
variação de preços (ex.: 10-50) ou preços distintos (ex.: 10; 50).  ** N/I, não informa

16
EMPRESAS 
BRASILERIAS
Relataram 
implementar a 
precificação 
interna de 
carbono; outras 27 
declararam que a 
adotarão até 2019. 

AES Tietê Energia

EMPRESAS PREÇO EM US$/tCO2e

Eletrobrás

Copel

Cemig

CPFL Energia

Braskem

Duratex

Ecorodovias

Edenred Brasil

Petrobras

Santander

Itaú Unibanco 

Transportes Cavalinho

Itaúsa

Natura

Fibria

N/I**

5,00

5,00

1,13

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

2,70

N/I

N/I

N/I

90,00; 93,00

5,00; 10,00; 30,00

NÚMEROS DA PRECIFICAÇÃO INTERNACOMPANHIAS BRASILEIRAS CORRENTEMENTE 
USANDO UM PREÇO INTERNO PARA O CARBONO 

Navegando por cenários de 
precificação de carbono 
http://bit.ly/2sXiaaR

Precificação de carbono: o que o 
setor empresarial precisa saber 
https://bit.ly/2NYYIDx

Putting a price on carbon: 
http://bit.ly/2y73Txo

How to guide to corporate 
internal carbon pricing:    
https://bit.ly/2C4BjyV

Página do CDP sobre Carbono 
http://bit.ly/2LQSWSy


