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O Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS) - que tem entre suas associa-

das 60 dos maiores grupos econômicos 

do País, responsáveis por gerar mais de 

1 milhão de empregos e faturamento 

equivalente a 45% do PIB nacional - apre-

senta por meio desta carta, um resumo 

de debates e alinhamento sobre os ins-

trumentos de precificação de carbono 

como gestão de riscos – incluindo aque-

les que podem impactar negativamente 

relações comerciais, oportunidades de 

negócios e realizações financeiras.

As empresas membro do CEBDS entendem 

a precificação de carbono como ferramenta 

necessária para evolução e crescimento da 

economia, além da atração de investimentos, 

tanto para um mercado de carbono nacional 

quanto no âmbito global. Como tem sido o 

caso em todos os aspectos do crescimento eco-

nômico ao longo de muitos séculos, o comércio 

deve ser plenamente utilizado para resolver es-

tas questões e promover avanços. As abordagens 

cooperativas, incluindo os mecanismos de mer-

cado, tal como estabelecido no Artigo 6, podem 

ser a base de futuros acordos de negociação, as-

segurando que os objetivos do Acordo de Paris 

sejam cumpridos com o menor custo global para 

a economia mundial. Nesse sentido as empresas 

recomendam princípios norteadores para a re-

gulamentação do Artigo 6, a saber:

•	 Participar dos mecanismos de cooperação do 

Artigo 6 sem prejuízo da contribuição de to-

The Brazilian Business Council for 
Sustainable Development (CEBDS) - 

which has among its associates the 60 

of the largest economic groups in the 

country, responsible for generating 

more than 1 million jobs and revenues 

equivalent to 45% of national GDP - 

presents, through this letter, a summary 

of discussions and alignment on carbon 

pricing instruments as risk manage-

ment - including those that may neg-

atively impact business relationships, 

business opportunities and financial 

achievements.

CEBDS member companies understand car-

bon pricing as a necessary tool for the evo-

lution and growth of the economy, as well as 

attracting investments to both national and 

global carbon market. As it has been the case in 

all aspects of economic growth over many centu-

ries, trade must be fully utilized to address these 

issues and to promote advancement. Coopera-

tive approaches, including market mechanisms, 

as set out in Article 6, can be the basis of future 

negotiating agreements, ensuring that the objec-

tives of the Paris Agreement are met at the lowest 

overall cost to the world economy. In this regard, 

companies recommend guiding principles for 

the regulation of Article 6, namely:

•	 Participate in the cooperation mechanisms 

of Article 6 without prejude to the contri-

bution of all sectors of the economy to 

meeting the absolute goals of the Brazilian 

NDC (Nationally Determined Contribution).
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dos os setores da economia no cumprimento 

das metas absolutas da NDC (Contribuição 

Nacionalmente Determinada) brasileira.

•	 Maximizar investimentos privados nacionais 

e internacionais para cumprimento da NDC 

brasileira com uso de todos os mecanismos 

de cooperação sem afetar a ambição da NDC 

brasileira e a credibilidade das reduções de 

emissão realizadas no país.

•	 Estabelecer regras claras e objetivas e que 

não criem custos de transação desneces-

sários à expansão da oferta de redução de 

emissões. Assim, o mecanismo pode escalar 

rapidamente e contribuir significativamente 

para as necessidades de investimento para 

atingir os objetivos do Acordo de Paris.

•	 Dado o papel do Artigo 6.2 no comércio de 

créditos em nível agregado de cada país, um 

mecanismo do artigo 6.4 (nível de progra-

ma/projetos) mal concebido provavelmente 

significará que as Partes adotem mecanis-

mos e abordagens próprias que conduzam a 

utilização demasiada do Artigo 6.2, em detri-

mento do 6.4, onde há maior oportunidade 

de negócios. 

•	 Estimular a aceitação irrestrita e a ampla de-

manda pelos créditos de reduções gerados 

pelo país em todos os mercados de países 

que estão alinhados com a ambição das me-

tas do Acordo de Paris, e, consequentemen-

te, garantindo a demanda e o justo valor dos 

créditos gerados nos mercados compradores.

•	 Desenvolver estrutura contábil transparen-

te, simples e eficiente que permita compro-

var o atingimento da NDC Brasileira, evitan-

do assim a dupla contagem em relação a 

créditos vendidos.

•	 Maximize national and international pri-

vate investments to comply with the Brazil-

ian NDC using all cooperation mechanisms 

without affecting the ambition of the Brazil-

ian NDC and the credibility of emission re-

ductions made in the country.

•	 Establish clear and objective rules that do 

not create unnecessary transaction costs 

to expand the emission reduction offer. 

Thus, the mechanism can rapidly scale and 

significantly contribute to the investment 

needs in order to achieve the Paris Agree-

ment objectives.

•	 Given the role of Article 6.2 in trading cred-

its in the country level, an improperly de-

signed Article 6.4 mechanism (in the pro-

gram/project level) is likely to mean that 

Parties adopt their own mechanisms and 

approaches that lead to overuse of Article 

6.2 instead of 6.4 where there is a greater 

business opportunity.

•	 Encourage unrestricted acceptance and 

widespread demand for reductions credits 

generated by the country in all markets of 

countries that are in line with the ambition 

of the Paris Agreement goals, and thereby 

ensuring the demand and fair value of cred-

its generated in the buyer markets.

•	 Develop a transparent, simple and efficient 

accounting structure that allows to prove 

the achievement of the Brazilian NDC in an 

addition way to the credits sold, thus avoid-

ing double counting.

•	 Build a non-discriminatory national regu-

lation of all Article 6 market instruments 

with the active participation of the pro-

ductive sector.
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•	 Construir regramento nacional não discrimi-

natório de todos os instrumentos de merca-

do do Artigo 6 com a participação ativa do 

setor produtivo.

•	 Permitir a transição e a segurança jurídica 

das atuais reduções que o Brasil já realizou 

no período do Protocolo de Quioto. Uma 

transição razoável do MDL (Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo) é importante, per-

mitindo que os países concluam suas transa-

ções pendentes. Isto deve ser feito de uma 

forma que assegure a integridade ambiental 

de tais créditos transacionados e que o mer-

cado do mecanismo do artigo 6.4 não seja 

diluído para desincentivar o investimento 

adicional, ao mesmo tempo que não pre-

judique o legado dos muitos bons projetos 

desenvolvidos através do MDL.

As principais lideranças de nossas empresas es-

tiveram envolvidas em discussões em torno dos 

impactos financeiros das mudanças climáticas, 

formas de mitigação das emissões e especial-

mente o alinhamento sobre mecanismos finan-

ceiros do Acordo de Paris. Esses debates foram 

consolidados por meio de encontros, workshops, 

rodadas de discussões e exposições de especia-

listas sobre o tema, durante a Semana do Clima, 

realizada em Salvador pela Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 

(UNFCCC, na sigla em inglês) como evento pre-

paratório para a COP25, no Chile.

Especificamente neste período, foram tratados 

os instrumentos de precificação como os pre-

vistos no Artigo 6 do Acordo de Paris, que per-

mitem atingir um compromisso de redução de 

emissões de forma socialmente mais barata, 

porque criam oportunidades de minimização 

de custos. Com isso, mecanismos de mercado 

•	 Allow the transition and legal certainty of 

the current reductions that Brazil has already 

made during the Kyoto Protocol period. A 

reasonable transition from the Clean Devel-

opment Mechanism (CDM) is important, al-

lowing countries to complete their pending 

transactions. This should be done in a way 

that ensures the environmental integrity of 

such traded credits and that the market of 

the mechanism under the Article 6.4 is not 

diluted to discourage additional investment, 

while not undermining the legacy of the 

many good CDM projects.

The key leaders of our companies were involved 

in discussions around the financial impacts of 

climate change, ways of mitigating emissions 

and especially the alignment on financial mech-

anisms of the Paris Agreement. These debates 

were consolidated through meetings, work-

shops, rounds of discussions and expert presen-

tations on the theme during the Climate Week 

held in Salvador by the United Nations Frame-

work Convention on Climate Change (UNFCCC), 

as a preparatory event for COP25 in Chile.

Specifically during this period, pricing instru-

ments such as those provided for in Article 6 

of the Paris Agreement have been addressed, 

which make it possible to achieve a socially 

cheaper emission reduction commitment be-

cause they create cost minimization opportu-

nities. As a result, market mechanisms enable 

emission reduction actions that can contribute 

to more ambitious NDCs over time. In addition, 

business opportunities are created for mitiga-

tion and technological innovation that in the 

medium and long term reduce associated costs.

A total of 51 carbon pricing initiatives are active 

or planned to start working in the world. These 
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include 45 national and 25 subnational jurisdic-

tions, including some of Brazil’s major economic 

partners, such as the US (California) and Canada, 

China, the European Community, Chile, Mexico 

and Argentina.

Although there is not yet a carbon market in Bra-

zil, important learning is underway with market 

mechanisms to control greenhouse gas emis-

sions. The National Policy on Climate Change, 

established by law in 2009, fostered the devel-

opment of an MBRE (Brazilian Emission Reduc-

tion Market). Since 2015, the country has been 

internally developing the PMR (Partnership for 

Market Readiness) Brazil project, when its first 

phase began. It is currently headquartered at the 

Ministry of Economy.

The successful experience of the Kyoto Proto-

col’s flexibility mechanisms with the IET (Interna-

tional Emissions Trading) and the CDM demon-

strates the importance of international market 

instruments to assist in meeting targets and re-

directing the development path.

Experience from the Kyoto Protocol clearly indi-

cates the technical and institutional complexity 

to ensure the environmental integrity of these 

instruments. However, the results of this experi-

ment have been refined over time and may now 

contribute to broadening the scope and scale of 

these mechanisms.

With this improvement, Article 6 of the Paris 

Agreement creates new provisions of market 

mechanisms for cooperation between the par-

ties in the implementation of NDCs. Thus, there 

is the decentralized mechanism of Articles 6.2 

and 6.3 - ITMO (Internationally Transferred Mit-

igation Outcomes), which trades real emission 

reductions. And also the mechanism of Articles 

viabilizam ações de reduções de emissões que 

podem contribuir para NDCs mais ambiciosas ao 

longo do tempo. Ademais, criam-se oportunida-

des de negócios para mitigação e inovação tec-

nológica que no médio e longo prazo reduzem 

os custos associados. 

Um total de 51 iniciativas de precificação de car-

bono estão ativas ou planejadas para entrar em 

funcionamento no mundo. Destas, participam 

45 jurisdições nacionais e 25 subnacionais, inclu-

sive alguns de nossos principais parceiros eco-

nômicos do Brasil, como EUA (Califórnia) e Cana-

dá, China, Comunidade Europeia, Chile, México 

e Argentina. 

Embora ainda não exista um mercado de car-

bono no Brasil, está em andamento importante 

aprendizado com mecanismos de mercado para 

controle de emissões de gases de efeito estufa.  

A Política Nacional de Mudanças Climáticas, es-

tabelecida por lei, em 2009, fomentou o desen-

volvimento de um MBRE (Mercado Brasileiro de 

Redução de Emissões). Desde 2015, o país está 

desenvolvendo internamente o projeto PMR 

Brasil (Partnership for Market Readiness), quando 

teve início sua primeira fase. O projeto PMR Bra-

sil está sediado no Ministério da Economia.  

A experiência bem-sucedida dos mecanismos 

de flexibilização do Protocolo de Quioto com 

o CIE (Comercio Internacional de Emissões) e o 

MDL demonstra a importância dos instrumen-

tos internacionais de mercado para auxiliar no 

cumprimento de metas e redirecionamento da 

trajetória de desenvolvimento. 

A experiência do Protocolo de Quioto indica 

com clareza a complexidade técnica e institucio-

nal para garantir a integridade ambiental desses 

instrumentos. Todavia, os resultados dessa ex-
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periência foram se aperfeiçoando ao longo do 

tempo e podem agora contribuir na ampliação 

do escopo e da escala desses mecanismos.

Com esse aperfeiçoamento, o Artigo 6 do Acor-

do de Paris cria novas provisões de mecanismos 

de mercado para a cooperação entre os países 

partes na implementação das NDCs. Assim, há 

o mecanismo descentralizado dos artigos 6.2 e 

6.3 - ITMO (Internationally Transferred Mitigation 

Outcomes), que transaciona reduções vinculadas 

às emissões reais. E também o mecanismo dos 

artigos 6.4 e 6.5 que adota sistema no nível de 

programas/projetos, inclusive a partir de abor-

dagens de linha de base e de crédito. 

Ambos ainda requerem uma regulamentação 

mais clara para que cumpram seus propósitos 

de custo efetividade nas reduções de emissões. 

As regras devem, em princípio, se orientar para 

evitar dupla contagem e criar registros que pos-

sam ser acompanhados nas transações, garan-

tindo os incentivos às transações internacionais 

sem prejuízo à consecução e cumprimento das 

metas globais do Acordo de Paris. 

Da mesma maneira que o Brasil atuou de forma 

ativa e significativa na experiência dos mecanis-

mos do Protocolo de Quioto com a participação 

6.4 and 6.5 which adopts baseline and credit sys-

tem in program/project level.

Both still require clearer regulation to meet 

their cost-effective purposes on reducing emis-

sions. Rules that are yet to be defined should, 

in principle, be geared to avoiding double 

counting and creating records that can be 

tracked in transactions, ensuring incentives for 

international transactions without prejudice to 

the achievement and fulfillment of the overall 

goals of the Paris Agreement.

Just as Brazil has acted actively and meaning-

fully in the experience of the Kyoto Protocol 

mechanisms with the effective participation 

of the business sector, this action should con-

tinue to develop the national rule of Article 6 

mechanisms.

The business sector wants Article 6 to foster and 

facilitate the competitive advantages of the mit-

igation options that the country can offer and, 

as a result, increase the efficiency of the econ-

omy as a whole. To this end, the private sector 

should be encouraged to offer carbon credits 

with criteria that attract demand and, therefore, 

be sufficiently valued to make these opportuni-

ties viable.
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The Brazilian business sector looks forward to 

the practical application of Article 6 as soon as 

possible in order to ensure new business oppor-

tunities, thereby generating employment and 

income in the promoting sectors of the national 

sustainable economic development. 

The Brazilian position should foster the coun-

try’s competitive advantage without affecting 

the ambition and environmental integrity of the 

Brazilian NDC.

efetiva do setor empresarial, essa atuação deve 

continuar no desenvolvimento do regramento 

nacional dos mecanismos do Artigo 6.

O setor empresarial deseja que o Artigo 6 fo-

mente e facilite as vantagens competitivas das 

opções de mitigação que o país pode oferecer e, 

por consequência, amplie a eficiência da econo-

mia como um todo. Para tal, há que se incentivar 

a oferta de créditos de carbono pela iniciativa 

privada com critérios que atraiam a demanda e, 

portanto, com valorização suficiente para viabi-

lizar essas oportunidades. 

O setor empresarial brasileiro aguarda para o 

mais breve possível a aplicação prática do Artigo 

6 de forma a garantir novas oportunidades de 

negócios, gerando assim emprego e renda nos 

setores promotores do desenvolvimento econô-

mico sustentável nacional. 

A posição brasileira deve fomentar a vantagem 

competitiva do país sem afetar a ambição e a in-

tegridade ambiental da NDC brasileira. 
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Patrocinadores


