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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados para a consecução da Meta Física “Mitigação de 

emissões de gases de efeito estufa para uma estratégia de políticas e investimentos na 

superação da crise e no fomento ao crescimento econômico” do projeto, referente às 

atividades exibidas no Quadro 1. O Indicador físico de execução desta etapa é composto 

deste relatório e de planilha de dados com análise de dados do projeto "Opções de 

Mitigação", que segue em anexo. Vale ressaltar que a execução desta etapa do projeto 

envolveu o desenvolvimento da base de dados do modelo adequado às simulações que 

serão apresentadas neste relatório, o que requereu coleta de dados, manipulação de dados 

e calibragem do modelo, além dos procedimentos de testes e simulações de cenários. 

Todos os bolsistas foram envolvidos na execução desta etapa.  

Este relatório foca na apresentação de resultados da simulação de um cenário para uma 

estratégia de políticas e investimentos verdes na superação da crise e no fomento do 

crescimento econômico a partir da simulação de impactos de mudanças técnicas e 

investimentos de mitigação. 

Este relatório está dividido da seguinte forma: A seção 2 apresenta uma breve 

contextualização e revisão de literatura sobre políticas climáticas e investimentos verdes, 

fazendo um apanhado do que foi implementado nos demais países e no Brasil; a seção 3 

apresenta o modelo utilizado, suas características, detalhes da base de dados e a estratégia 

de simulação; a seção 4 apresenta os resultados do cenário simulado.  

Quadro 1 – Metas e atividades 

META FÍSICA ATIVIDADES 
INDICADOR FISICO 

DE EXECUÇÃO 
7. Mitigação de 

emissões de gases de 
efeito estufa para  uma 
estratégia de políticas e 

investimentos na 
superação da crise e no 
fomento ao crescimento 

econômico. 

1 Análise e adaptação dos dados do projeto 
"Opções de Mitigação" 

Planilha de dados e texto 
no relatório 

2 Simulações de impacto de mudanças 
técnicas e investimentos de mitigação 

Resultados das 
simulações com modelo 

no Gempack 
3 Financiamento dessas estratégias de 

investimento por meio de precificação de 
carbono no Brasil 

Resultados das 
simulações com modelo 

no Gempack 
Fonte: Elaboração própria. 
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2. POLÍTICAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E INVESTIMENTOS VERDES NO 

BRASIL E NO MUNDO 

O aumento da concentração dos gases de efeito de estufa (GEE) na atmosfera no decorrer 

dos anos tem sido uns dos principais contribuintes para o aquecimento global e as 

mudanças climáticas, numa forma mais ampla. A mudança climática em curso tem 

intensificado os debates via Conferências das Partes, nas quais diversos países se reúnem 

para propor alternativas que possam conter o aquecimento global. Minimizar os efeitos 

da ação antrópica no meio ambiente é pauta dessas conferências, que resultaram em 

diversos acordos e compromissos, como o Acordo de Paris, resultado da Conferência das 

Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP21) em dezembro de 2015. Neste ano, 

195 países signatários da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change) aprovaram o compromisso de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, a 

fim de limitar o aumento da temperatura média global em menos de 2 ºC acima dos níveis 

pré-industriais. O tratado, assinado na capital francesa, baseou-se na prerrogativa de cada 

país definir as próprias metas de emissão, dentro das suas disponibilidades sociais e 

econômicas. 

Segundo a UNFCCC1 (2021), o Acordo de Paris é um marco no processo multilateral na 

mudança climática porque, pela primeira vez, um acordo vinculante reúne todas as nações 

em uma causa comum para reunir esforços mais ambiciosos no combate da mudança 

climática.  

O objetivo central do Acordo de Paris foi intensificar a resposta global perante as 

mudanças climáticas, mantendo um aumento da temperatura média global abaixo de 2°C 

quando comparado com os níveis pré-industriais, embora o ideal seria limitar esse 

aumento no máximo em 1,5°C, o que se torna um grande desafio para os países. Além 

disso, o acordo visa tanto aumentar a capacidade dos países em lidar com os impactos das 

mudanças climáticas, como tornar os fluxos de financiamento consistentes com baixas 

emissões de GEE, para que haja um caminho resiliente ao clima. Para que tais objetivos 

                                                 

1 United Nations Framework on Climate Change Conference 
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sejam alcançados, uma mobilização e provisão adequada dos recursos financeiros, o 

desenvolvimento de uma nova estrutura tecnológica e uma maior capacitação devem ser 

implementados para apoiar as ações, tanto dos países em desenvolvimento como dos mais 

vulneráveis de acordo com os próprios objetivos nacionais (UNFCCC, 2021). 

Os países membros do acordo se reúnem a cada 5 anos para fazerem um balanço global, 

no qual avaliam o progresso coletivo das reduções de emissões de GEE, como também 

definem novas trajetórias sustentáveis para que o objetivo comum possa ser atingido. Os 

países signatários do acordo têm como exigência determinarem uma meta de contribuição 

nacional (National Determined Contribution – NDC) e traçarem os seus planos de ação 

de forma ambiciosa. É importante que a cada NDC adicional apresentada tenha metas 

mais ambiciosas do que as anteriores, de forma que represente uma progressão em relação 

ao NDC anterior. Tais NDCs devem ser definidos a cada 5 anos e devem ser registrados 

pelo Secretariado da United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC, 2021).  

Embora os NDCs não sejam vinculativos, os procedimentos em torno deles o são. Desta 

maneira, o acordo implementou uma Estrutura de Transparência Reforçada em que os 

países terão que informar regularmente seu progresso relativo à execução dos seus NDCs. 

Ademais, seus relatórios estarão sujeitos à uma revisão internacional. Esta maior 

transparência tem como objetivo mapear de forma mais eficiente o progresso coletivo e, 

por fim, poder traçar metas globais mais ambiciosas para o combate da mudança 

climática. 

O acordo reconhece que os países desenvolvidos deverão assumir a liderança nas metas 

climáticas e que os países em desenvolvimento elevem seus esforços para alcance das as 

metas propostas. A ajuda dos países desenvolvidos neste processo torna-se essencial para 

que as metas de todos sejam alcançadas. Neste contexto, o Acordo de Paris fornece uma 

estrutura de apoio financeiro, técnico e de capacitação aos países que necessitarem. O 

suporte financeiro aos países em desenvolvimento é de extrema importância, devido a 

necessidade de investimentos de grande escala para que estes consigam reduzir suas 

emissões e tenham uma trajetória de desenvolvimento sustentável. As principais 

entidades internacionais que apoiam o Acordo de Paris são a Global Environment Facility 
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(GEF) e a Green Climate Fund (GCF). Além destas entidades, existem dois fundos 

especiais administrados pelo GEF que são o Special Climate Change Fund (SCCF) e o 

Least Developed Countries Fund (LDCF) (UNFCCC, 2021).  

Apesar das nações estarem mais conscientes da necessidade de mitigar a crise climática, 

as desiguais contribuições de emissão de GEE por parte dos países torna-se um dos 

principais desafios para alcançar soluções eficazes e equitativas para o aquecimento 

global. Enquanto as nações desenvolvidas têm altas emissões de CO2 per capita, as 

nações em desenvolvimento têm liderado nas taxas de crescimento das emissões de CO2 

(Gráfico 1). A partir dos anos 2000, a China aumentou exponencialmente as suas 

contribuições de CO2. Em seguida, encontra-se a Índia, com menor intensidade, mas 

também com uma trajetória crescente das suas emissões, notadamente nos últimos 10 

anos. 

Figura 1 - Emissões de CO2 anuais dos países selecionados2 

 

Fonte: Our World in Data baseado nos dados do Global Carbon Project, UM. 
 

Em 2019, os principais emissores de CO2 foram a China (28%), os EUA (15%), a União 

Europeia (9%), a Índia (7%), a Rússia (5%), o Japão (3%) e o Brasil (1%). Juntos, foram 

                                                 

2 As emissões de CO2 referentes aos diferentes usos do solo não estão inclusos. 
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responsáveis por mais de dois terços das emissões globais de CO2. Deste modo, a 

cooperação deste grupo de países torna-se essencial para as reduções dos níveis GEEs 

globais e dos impactos relacionados. 

2.1. METAS DE NDCS DOS PRINCIPAIS PAÍSES EMISSORES DE GEE 

Uma série de metas e políticas foram definidas pelos países que ratificaram o Acordo de 

Paris. A UE e seus Estados-Membros, que historicamente mais contribuíram com as 

emissões em estoque, se comprometeram a partir da NDC divulgada em 2020 a reduzir 

em 55% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, em comparação aos níveis de 

1990. Os objetivos mais ambiciosos da UE dizem respeito à melhoria da eficiência 

energética com base no aumento da utilização das energias renováveis.  

Os EUA, por sua vez, após aderirem novamente ao Acordo de Paris, divulgaram em abril 

de 2021 seu novo NDC, no qual foi definida uma meta de redução da emissão de GEE 

para 2030 entre 50% e 52% em comparação com os níveis de 2005. Além das 

contribuições para a redução do aquecimento global, o governo ainda estima que a 

implantação de políticas de carbono zero criará novos empregos, melhorará a saúde dos 

cidadãos e reduzirá as mortes prematuras até 2030. Outro ponto abordado na publicação 

diz respeito ao comprometimento do país com a justiça ambiental, uma vez que as 

mudanças climáticas prejudicaram, historicamente, as comunidades menos favorecidas 

(U.S. WHITE HOUSE; UNFCCC, 2021). O Japão apontou uma meta de redução da 

emissão de GEE em 26% até 2030, em relação ao ano de 2013 (e de 25,4% em 

comparação ao ano de 2005). No país, a maior parte da emissão dos gases que contribuem 

para o aumento da temperatura global origina-se no setor elétrico, de modo a tornar esse 

setor o alvo das políticas climáticas do governo japonês (UNFCCC, 2021). 

Em relação aos países em desenvolvimento há uma mescla de metas de emissões, tanto 

em relação à intensidade do PIB (metas relativas) quanto apresentadas em termos 

absolutos. A China, por exemplo, país com maior taxa de emissões atuais, comprometeu-

se em reduzir sua intensidade de emissões em relação ao PIB, entre 60% e 65%, até 2030. 

Em sua NDC, o governo afirma que a China é consideravelmente impactada pelas 

mudanças climáticas, sobretudo quando se considera que o país passa por um processo 
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de industrialização e rápida urbanização (UNFCCC, 2021). A Índia, por seu turno, 

assumiu um compromisso inicial de reduzir a intensidade de carbono entre 33% e 35% 

até 2030 em relação a 2005.  

Em 2020, o Brasil atualizou o envio do NDC pretendido, no qual aponta como objetivo 

reduzir suas emissões de GEE em 37% em 2025 e 43% em 2030, ambos em comparação 

com 2005. É um dos países em desenvolvimento com metas absolutas de redução de 

emissões. Em relação às medidas a serem adotadas para se alcançar a meta estipulada, se 

alicerçam, notadamente, na i) Restauração de pastagens degradadas; ii) Reflorestamento 

de 12 milhões de hectares; iii) Fim do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030; iv) 

Aumento da participação de bioenergia sustentável na matriz energética para 18% até 

2030 (etanol, pex) e v) Alcance de participação de 45% de energias renováveis na 

composição da matriz energética em 2030. 

2.2. INVESTIMENTOS VERDES E GREEN NEW DEALS  

A pandemia impôs às lideranças nacionais e internacionais a difícil tarefa de promover 

um plano de recuperação econômica diante dos impactos econômicos negativos gerados 

pelo Covid-19. O desastre pandêmico gerou numerosas perdas de vidas e efeitos 

socioeconômicos negativos significativos em escala global. O Banco mundial, por 

exemplo, estimou um aumento de aproximadamente 60 milhões de pessoas na extrema 

pobreza. Os países estão diante de um desafio histórico de recuperar suas economias e 

retomar as trajetórias de desenvolvimento pré-pandemia. 

Nesse contexto, foram anunciados cerca de 9 trilhões de dólares em estímulos fiscais pelo 

mundo, dos quais 4 trilhões correspondem aos valores anunciados pelos EUA e União 

Europeia, no âmbito dos seus pacotes de recuperação nacionais (USA, 2021; WRI, 

2020a). 

O estágio de reconstrução/recuperação após a ocorrência de desastres e crises são 

identificados na literatura como uma janela de oportunidade para a implementação de 

políticas que possibilitem um progresso em diversas frentes em relação ao cenário pré-

crise (HALLEGATTE; DUMAS, 2009). Alguns avanços são endógenos, como é o caso 

do avanço permanente do trabalho remoto observado durante a pandemia que, segundo 
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Kylili et al. (2020), traz benefícios ambientais significativos como a redução do uso de 

transportes poluentes. Por outro lado, há avanços que necessitam de incentivos e 

coordenação pela característica do retorno não ser tão imediata e evidentes ao nível 

individual. 

A magnitude da crise enfrentada é marcante na história e requer políticas de recuperação 

com escala compatível. Nesse contexto, especialistas afirmam que o momento representa 

uma oportunidade de incluir uma estratégia de baixo carbono na alocação desses volumes 

expressivos de investimento que são propostos nesses planos, de modo a favorecer não 

só a recuperação econômica, como também o avanço para um modelo econômico de 

baixo carbono, sustentável e resiliente no âmbito climático (HEPBURN et al., 2020; 

KYLILI et al., 2020; ROSENBLOOM; MARKARD, 2020; ROWAN; GALANAKIS, 

2020). 

Um dos termos mais citados para se referir aos investimentos verdes é Green New Deal 

(GND). Esse termo tem referência no plano econômico New Deal cujo objetivo foi a 

recuperação econômica dos EUA, pós crise de 1929. Analogamente, um dos objetivos do 

GND é a retomada da economia, gerando empregos e renda principalmente por meio de 

investimentos públicos. Porém, há outros objetivos adicionais como: a) reduzir a 

dependência do carbono, a degradação do ecossistema e a escassez da água; b) alcançar 

a meta de desenvolvimento do milênio de erradicar a pobreza extrema do mundo 

(BARBIER, 2010). Além disso, essa transição para economia de baixo carbono deve ser 

implementada de forma que não prejudique os trabalhadores ligados às atividades que 

serão desestimulados pelo programa, tal como o setor petrolífero. 

O conceito do GND existe desde pelo menos a década de 1990 (MASTINI; KALLIS; 

HICKEL, 2021), mas o tema recebe notoriedade nos debates político e acadêmico 

somente em 2008-2010, no momento em que surge a discussão sobre a retomada da 

economia com a crise financeira de 2008 (AŞICI; BÜNÜL, 2012). 

A Erro! Fonte de referência não encontrada.2 ilustra os resultados da análise desses 

investimentos, evidenciando a predominância de investimentos que contribuem 

negativamente no âmbito da economia verde. O índice avalia o grau de contribuição dos 
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estímulos econômicos ao desenvolvimento sustentável, biodiversidade, clima e outros 

aspectos relacionados ao meio ambiente. 

Figura 2 - Índice de contribuição verde dos estímulos econômicos por país 

 

Fonte: WRI (2020). 
 

Diante desse quadro, há uma preocupação de que o caráter emergencial e contundente das 

ações de recuperação econômica possa, sobretudo no curto e médio prazo, trazer ônus 

ambientais relevantes como o avanço do desmatamento, da emissão de gases de efeito 

estufa, redução da biodiversidade e aumento da vulnerabilidade a desastres (HAINES; 

SCHEELBEEK, 2020). Além disso, a discussão é norteada pelas diversas possibilidades 

de maximização do retorno dos investimentos em recuperação econômica com a adoção 

de medidas verdes (ROSENBLOOM; MARKARD, 2020).  

A percepção da necessidade de garantir não só que a recuperação não agrave o cenário 

ambiental, mas também que a alocação desses recursos seja feita em direção a uma 

economia mais verde, se tornou ainda mais evidente com o pacote de mais de 2 trilhões 

de dólares, conhecido como "European Green Deal", proposto na Comissão Europeia. O 

pacote viabilizaria o investimento na recuperação e preservação de florestas, bacias, 

tecnologias sustentáveis na agricultura, e outras áreas relacionadas a preservação do meio 

ambiente e desaceleração das mudanças climáticas. Mais especificamente, as ações 

propostas contribuem nas seguintes áreas: Mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 
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Energia limpa, acessível e segura; Tecnologias sustentáveis na indústria e agricultura; 

Mobilidade sustentável; Conservação da biodiversidade; Redução de poluição e; Acordos 

bilaterais de cooperação (EC, 2020a, 2020b). 

No âmbito setorial, o plano tem como foco o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento em setores com destacado potencial para o avanço em tecnologias 

verdes como transporte, energia, construção e indústria.  Os investimentos seriam 

financiados não só por meio de recursos da União Europeia, enquanto bloco, mas também 

do setor público nacional e do setor privado, conduzidos por meio de instrumentos 

financeiros e de gestão que garantam a coordenação do processo de transição para uma 

matriz energética mais limpa. (EC, 2020c, 2020b). 

Além da União Europeia, outras lideranças divulgaram planos de recuperação nessa 

direção. O governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente John Biden, 

também apresentou um plano de recuperação econômica que se destaca pela presença da 

dimensão climática e ambiental na estratégia de alocação dos recursos e pelo volume de 

investimento proposto, cerca de 2 trilhões de dólares, dos quais ao menos 1 trilhão 

estariam associados a mudanças climáticas, energia limpa, sustentabilidade e economia 

de baixo carbono (USA, 2021). 

A   
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3 exibe um resumo dos principais planos de recuperação econômica propostos no mundo 

e a parcela dos investimentos limpos no montante total de investimentos divulgado por 

diversos países. 
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Figura 3 - Principais planos de recuperação anunciados e a participação de 

investimentos limpos. 

 

Fonte: WRI (2020b). 
 

2.3. BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DAS POLÍTICAS E INVESTIMENTOS VERDES 

Segundo Hepburn et al. (2020), políticas e investimentos verdes podem oferecer uma 

recuperação econômica com benefícios econômicos e ambientais. Estudos da Agencia 

Internacional de Energia apontam que a estratégia de investimento verde de recuperação 

econômica no montante anual de um trilhão de dólares (0,7% do PIB mundial) entre 2021 

e 2023 nos setores de transporte, combustíveis, indústria, eletricidade, construção e 

tecnologias verdes podem gerar um retorno anual de 1.1% no PIB mundial. Esses níveis 

seriam superiores aos que seriam verificados com investimentos na matriz com base em 

combustíveis fósseis (IEA, 2020). 

O retorno positivo do reflorestamento no controle de inundações e na manutenção de 

áreas agriculturáveis, por meio do combate a erosão, é um exemplo de como o fomento a 

ações dessa natureza tem o potencial de retorno econômico do investimento por canais 

que não se desdobram apenas nos efeitos tradicionais de geração de emprego e renda e, 

portanto, devem ser estimuladas (HAINES; SCHEELBEEK, 2020; ROWAN; 

GALANAKIS, 2020). 
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No âmbito das políticas que oferecem uma potencialização mútua dos retornos 

econômicos e conservação do meio ambiente, destacam-se as medidas de restauração de 

terras agricultáveis e florestas, gestão e proteção de áreas rurais, incentivos para boas 

práticas de produtores rurais e estímulos a pesquisa e formação de profissionais nas áreas 

mencionadas (ROWAN; GALANAKIS, 2020; WRI, 2020a). 

Embora exista o entendimento dos benefícios dessa estratégia para geração de empregos, 

investimentos e da sua relevante contribuição para promover uma política de recuperação 

econômica que conduza os países a um modelo econômico melhor que o anterior à 

pandemia, ainda existe um complexo processo político a frente para que o pacote seja, de 

fato, implementado (LEONARD et al., 2021). 

Embora com escopo ainda bastante limitado, tem havido uma mudança na forma como 

mercados de capitais alinham a alocação de capital e serviços em relação a definições de 

desenvolvimento mais sustentado. Uma dessas evidências refere-se ao surgimento de 

títulos verdes no mercado global. A emissão de títulos verdes no mercado global iniciou-

se em 2007/2008, com bancos multilaterais captando recursos para projetos relacionados 

às mudanças climáticas (CBI, 2019). Após 2013, o mercado de títulos verdes vem 

crescendo em um ritmo acelerado com uma participação cada vez maior de instituições 

públicas e privadas na captação de recursos (BOITÉ; SANTOS; LUCENA, 2020). Mais 

de USD 800 bilhões já foram emitidos desde sua criação até o momento. Em 2018, atingiu 

o volume de USD 167,7 bilhões e uma emissão recorde de USD 258 bilhões em 2019 

(BRASIL; CBI, 2020). Os títulos verdes ou green bonds são similares aos títulos de dívida 

comum, entretanto, os recursos captados por este tipo de título são destinados ao 

financiamento de projetos ou empreendimento considerados sustentáveis (ativos 

“verdes”), atuando de forma ativa na preservação, conservação e recuperação do meio 

ambiente. É um novo modelo do mercado financeiro chamado de “Finanças 

Sustentáveis”. As instituições financeiras buscam uma maneira de aliar capital financeiro 

à preservação ambiental devido às pressões da sociedade civil e dos órgãos reguladores 

(CBI, 2019; TISSI; CARVALHO, 2020). 

Na América Latina e Caribe (ALC), o mercado de títulos verdes ainda é incipiente. A 

primeira emissão do título verde na ALC foi realizada em 2014 no Peru pela Energia 
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Eólica. Nos anos seguintes, outros países também entraram neste mercado, mas apenas 9 

dos 33 países da ALC possuíam emissões de títulos verdes até 2019. Atualmente3, o maior 

emissor da ALC é o Chile, com USD 7,4 bilhões, seguido pelo  Brasil, com USD 5,9 

bilhões, e o México, com USD 2,5 bilhões (CBI, 2019; BRASIL; CBI, 2020). 

O Brasil tem apresentado agenda para realizar a transição para uma economia de baixo 

carbono como a comercialização de créditos de descarbonização, prevista na Política 

Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio (KNOCH; PLASKEN, 2020). Também 

adotou um Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC) para promoção e 

financiamento de tecnologias de baixo carbono com objetivo de cumprir compromissos 

assumidos na COP15 em 2009 (BRASIL; CBI, 2020). Entretanto, as ações ainda não são 

suficientes e efetivas para alcançar nível ideal de baixa emissão de carbono. 

Nesse contexto de mercado verde, segundo Climate Bonds Initiative (CBI)4, o Brasil 

possui grande potencialidade de crescimento dos títulos verdes no setor agrícola. No país, 

os títulos verdes têm sido aproveitados apenas pelos exportadores do setor florestal, 

principalmente pelas empresas de papel e celulose. Demais setores exportadores como 

carne bovina, aves, soja, café, suco de laranja e açúcar ainda exploram pouco esses 

mercados (BRASIL; CBI, 2020; KNOCH; PLASKEN, 2020). 

Relatório publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 

CBI estimaram, em valor monetário, a oportunidade de investimentos verdes no Brasil. 

O estudo identificou e fornece exemplos de possíveis ativos verdes elegíveis para 

financiamento verde no horizonte de 2020 a 2030. A Tabela 1 mostra os principais 

resultados da projeção para cada setor analisado, identificando o quanto de financiamento 

verde pode ser captado pelo ativo elegível para títulos verdes. 

  

                                                 

3 Segundo dados de 30 de maio de 2020. 
4 CBI é uma organização internacional sem fins lucrativos com foco no investidor. É a principal autoridade 
mundial sobre mercado de títulos verdes e a única certificadora global de títulos verdes. 
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Tabela 1- Projeção de potencialidade de títulos verdes na cadeia brasileira de 

suprimentos agrícolas 

SETOR ATIVO VALOR (USD/BRL) HORIZONTE 
Legislação 
Ambiental 

Programa de Regularização 
Ambiental – PRA 

32,5/138 bilhões 2030 

Agricultura 
Biodefensivos 190/806 milhões 

2025 
Biofertilizantes 1,4/6 bilhões 

Pecuária 

Recuperação de Pastagens 
Degradadas 

68,6/291 bilhões 2020+ 

Tratamento de Resíduos 
Animais (Plano ABC) 

471,6 milhões/2 bilhões 2020 

ILPF (Plano ABC) 4,2/17 bilhões 2020 
IPF (Integração Pecuária-

Floresta) 
5,1/21,9 bilhões 2030 

Energia 
Renovável 

Energia Solar 1,1/4,5 bilhões 
2029 Produção de Biocombustíveis 16,3/69,5 bilhões 

Cogeração 2,9/12,5 bilhões 
Biogás 4,5/19 bilhões 2030 

Florestas 
Floresta Plantada 4,2/18 bilhões 2030 

Papel e Celulose/Painéis de 
Madeira 

7,7/32,6 bilhões 2023 

Transporte Ferrovias e Etanol (Dutos) 14/59,6 bilhões 2030+ 
Total - 163/692,4 bilhões - 

Fonte: dados de Brasil e CBI (2020). 
Nota: taxa de câmbio de BRL/USD 4,24. 

 

Apesar dessa oportunidade de investimentos verdes no Brasil, o país enfrenta cenário 

macroeconômico desafiador acentuado pela pandemia de Covid-19 (KNOCH; 

PLASKEN, 2020). Além disso, há desafios operacionais e específicos para a 

implementação do título verde e verifica-se a necessidade de uma regulação com regras 

específicas (BOITÉ; SANTOS; LUCENA, 2020). 

2.4. O PROJETO “OPÇÕES DE MITIGAÇÃO DE EMISSÕES DE GEE EM SETORES-CHAVE 

DO BRASIL” 

O ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) publicou, em 2017, o estudo 

denominado “Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 

Setores-chave do Brasil”, de forma a produzir informações relacionadas à opções de 

tecnologias disponíveis (MTD) a serem incorporadas por setores estratégicos, em termos 

econômicos e de emissões, com a finalidade de auxiliar a tomada de decisões em ações 

que reduzam emissões de gases do efeito estufa. O Projeto foi realizado em parceria com 
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a ONU Meio Ambiente e com recursos do Global Environment Facility (GEF), e 

compreende uma análise integrada energética/econômica, com estimação dos custos de 

abatimento de emissões para o período entre 2012 e 2050 (MCTI, 2017a).  

Os setores estratégicos abordados pelo estudo incluem indústria, energia, transportes, 

domicílios e agricultura, florestas e outros usos do solo (Afolu). As informações 

produzidas tiveram como intuito fortalecer a capacidade técnica do governo brasileiro e 

demais stakeholders em implementar medidas de mitigação de GEE. Essas informações 

foram, inclusive, utilizadas para balizar as discussões sobre a elaboração da estratégia 

nacional para a implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), 

assumida pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris. Também foram apresentadas em 

outro estudo, denominado “Trajetórias de Mitigação e Instrumentos de Políticas Públicas 

para Alcance das Metas Brasileiras no Acordo de Paris” (MCTI, 2017b).  

O Acordo de Paris, instituído na 21ª Conferência das Partes (COP21), realizada no âmbito 

da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), 

determinou que as nações deveriam adotar medidas para reduzir emissões de GEE com o 

objetivo de conter o aumento da temperatura global média em menos de 2ºC acima dos 

níveis pré-industriais, com esforços para se limitar o aumento em 1,5ºC. O Brasil, por 

meio de sua NDC, indicou a redução de 37% dos GEE em 2025 e 43% em 2030, tendo 

as emissões do ano de 2005 como referência. Neste contexto, O MCTI (2017b) preparou 

um documento indicando os potenciais de contribuição setorial, pela ótica de custo-

efetividade, para o cumprimento das metas propostas pelo Brasil. O documento apresenta 

informações relacionadas às tecnologias mais eficientes em termos de emissão para cada 

setor estratégico, o custo de implementação dessas tecnologias e o volume de GEE que 

deixaria de ser emitido em caso de sua adoção. A Tabela 2 apresenta os custos e as 

respectivas reduções em termos de emissões relacionadas à adoção das MTD5 de 

mitigação setoriais, para o cumprimento da NDC brasileira em 2025 e 2030.  

                                                 

5 Para detalhamento das tecnologias setoriais, ver (MCTI, 2017b). 
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Tabela 2 - Emissões evitadas e custos de adoção das melhores tecnologias 

disponíveis 

SETORES 

2025 2030 
CUSTO EMISSÕES CUSTO EMISSÕES 

US$ 
MILHÕES 

BC 
(MTCO2) 

US$ 
MILHÕES 

BC+I 
(MTCO2) 

Cimento 34,2 3,9 32,7 3,8 
Siderurgia 2,4 0,2 18,3 18,8 

Outras Indústrias 203,8 9,4 203,2 11,7 
Químico 32,5 2,1 32,5 2,5 

Biocombustíveis 399 1,3 399 5 
Fontes renováveis de geração de energia 

elétrica 
145,8 1,8 2776,9 26 

Óleo e gás natural 1043,2 10,1 1160,4 34,3 
Transportes 5147 13,9 4617,4 24,1 
Edificações 201,5 0,1 925 0,4 

Agricultura, florestas e outros usos do solo 5048 28 17803,5 138,8 
Gestão de resíduos 1539,8 10,5 1539,8 40,1 
Setores Energéticos 14797,6 7,1 11657,6 51,6 

Total 28594,8 88,4 41166,3 357,1 
Fonte: Elaboração própria com base em MCTI (2017b). 

 

Para a adoção setorial das MTD e consequente cumprimento das metas do Acordo de 

Paris em 2025 e 2030, via redução do volume de GEE, conforme apresentado na Tabela 

1, um esforço em termos de adequação de instrumentos regulatórios por parte de atores 

governamentais, é necessário. As medidas envolveriam a criação de Instrumentos de 

política pública como: i) Programas de depreciação obrigatória de equipamentos de 

geração de calor e vapor; ii) Estabelecimento de padrões mínimos de eficiência para 

equipamentos industriais; iii) Regulamentação do biogás proveniente de Resíduos 

Urbanos e efluentes; iv) Regulamentação específica para a remuneração da 

Repotenciação de usinas hidroelétricas; v) Certificação de madeira de florestamento e 

controle da origem dos produtos florestais; vi) Linhas de crédito vinculados à fontes 

renováveis e eficiência energética; vii) Tributação do carbono, dentre outros. Portanto, 

parte das MTD ainda dependem de viabilização via adequação regulatória.  
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3. METODOLOGIA 

O presente estudo utiliza as informações produzidas pelo MCTI (2017a, 2017b), para 

projetar os impactos econômicos da adoção das MTD e verificar sua capacidade de 

promover uma retomada de crescimento econômico num cenário pós-pandemia Covid-

19, juntamente com a redução das emissões de GEE. Em termos metodológicos, utiliza-

se um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC) para avaliar impactos econômicos 

de investimentos em tecnologias mais eficientes em termos energéticos e de emissões. A 

metodologia é indicada em virtude de sua capacidade em captar os efeitos sistêmicos, 

diretos e indiretos, entre os setores da economia, posto que a adoção de novas tecnologias 

por setores estratégicos e decorrentes investimentos, provocam uma série de realocações 

de fatores produtivos, com efeitos relevantes sobre preços e quantidades. Além de 

impactos sobre os setores produtivos, a metodologia permite capturar os efeitos em 

termos de bem-estar entre os consumidores. 

3.1. MODELO BEGREEN 

O modelo BeGreen (Brazilian Energy and Greenhouse Gas Emissions General 

Equilibrium Model), utilizado neste trabalho, reúne as características necessárias para 

avaliar a capacidade da adoção de medidas de mitigação de emissões de GEE em 

promover a retomada de crescimento econômico no cenário pós pandemia. O modelo 

possui um módulo ambiental, que permite a realização de projeções de políticas de 

redução de emissões de GEE, projeções de taxação do carbono sobre emissões oriundas 

de atividades e uso de combustíveis, além de possuir dinâmica recursiva, que permite a 

avaliação do desempenho das diversas variáveis econômicas ao longo do tempo.  

O BeGreen foi calibrado com os dados oriundos da Matriz de Insumo Produto (IBGE, 

2015) e dados mais recentes sobre emissões setoriais de GEE, oriundos do Sistema de 

Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2019) do Observatório do 

Clima. O banco de dados é composto por 138 setores, em que cada setor produz apenas 

um produto. Os setores energéticos apresentam maior desagregação, possibilitando a 

adoção de cenários de eficiência energética e redução de emissões, compreendendo gás 

natural, transmissão e distribuição de energia, hidroelétricas, pequenas centrais 
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hidroelétricas, energia solar, energia eólica, térmica à biomassa, térmica a carvão, térmica 

a gás, e energia nuclear. O modelo apresenta 5 componentes de demanda final, sendo uma 

família representativa, consumo do governo, investimento, exportações e estoques.  

Em termos gerais, a estrutura teórica do BeGreen é composta por blocos de equações que 

determinam relações de oferta e demanda, condicionadas por hipóteses de otimização e 

de equilíbrio de mercado. Setores produtivos minimizam custos de produção, sujeitos à 

tecnologia de retornos constantes de escala. A demanda das famílias utiliza uma função 

de utilidade não homotética de Stone-Geary (Peter et al., 1996). A composição do 

consumo entre doméstico e importado é definido por uma função de elasticidade de 

substituição constante (CES). Em relação às exportações, o modelo adota a hipótese de 

país pequeno no comércio internacional, com curvas de demanda por exportações 

negativamente associadas aos custos domésticos de produção. O consumo do governo é 

exógeno, podendo ser vinculado ao consumo das famílias ou a arrecadação de impostos. 

Os estoques se acumulam de acordo com a variação da produção (Magalhães; 

Domingues, 2016). 

O mecanismo de dinâmica recursiva é intertemporal, considerando os resultados dos 

períodos anteriores (backward looking) como parâmetro para os períodos subsequentes, 

de forma que a disponibilidade de capital e demais condições econômicas correntes são 

endogenamente orientadas pelos períodos anteriores e não afetados por expectativas 

futuras (forward looking). Os mecanismos de acumulação e alocação intersetorial do 

estoque de capital e dos níveis de investimento seguem taxas de depreciação e taxas de 

retorno. Em relação ao mercado de trabalho, as alocações do fator trabalho entre os 

setores e os ajustes intertemporais são orientados pelo salário real, emprego presente e 

emprego tendencial. Por fim, o módulo ambiental discrimina as emissões decorrentes do 

uso de combustíveis entre famílias, indústrias e atividades. As emissões são proporcionais 

ao uso e à produção (Magalhães; Domingues, 2016). A emissão no uso de combustíveis 

é modelada como diretamente proporcional a seu uso, assim como as emissões de 

atividade em relação ao produto das indústrias relacionadas. 

Além da calibragem do núcleo central do modelo, um grande esforço de aperfeiçoamento 

e desagregação da MIP foi realizado, em razão da introdução de uma detalhada 
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especificação de setores, produtos e parâmetros relacionados à questão energética 

brasileira. Este aperfeiçoamento teve como base as informações provenientes do 

Ministério de Minas e Energia (MME), de agências reguladoras do setor energético – 

especialmente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); – e de diversas fontes de dados 

complementares. A principal fonte para a desagregação foi o Balanço Energético 

Nacional Consolidado para o ano de 2015. Este aspecto marcante do modelo BeGreen 

consiste na introdução de uma base de dados constituída de informações energéticas 

nacionais incorporadas à modelagem, através da abertura (desagregação) de setores e 

produtos de caráter parcial ou integralmente energéticos. Esta desagregação proporciona 

os requisitos técnicos necessários para a modelagem energética e de emissões 

especificada nas seções anteriores.  

A primeira etapa para composição do módulo ambiental reside na construção e calibração 

do banco de dados com a utilização das informações do Balanço Energético e do SEEG. 

As emissões associadas ao uso de combustíveis foram alocadas para cada setor de uso de 

acordo com a utilização do combustível, informação presente na base de dados do modelo 

BeGreen. Outra forma importante de emissões são as associadas ao processo produtivo 

dos setores. Estas se caracterizam por não serem associadas ao uso de combustíveis 

fosseis, mas à atividade produtiva diretamente. Por exemplo, as emissões de metano dos 

rebanhos são classificadas como emissões pelo processo produtivo do setor pecuário.  

As Tabelas 3 e 4 resumem a base de dados de emissões do modelo BeGreen, indicando 

um volume de 1.136.802.077 Gg CO2-e em 2015. As emissões derivadas do uso de 

combustíveis representam 38% do volume de emissões ao passo que os outros 62% estão 

associados à atividade produtiva dos setores (linha “Atividade”).  
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Tabela 3 - Emissões setoriais associadas à atividade econômica no Brasil em 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados do modelo BeGreen. 
 

   

Setor
Emissões 

(Gg CO2-e)
Bovinos e outros animais vivos 353.438.042 50,1%
Água, esgoto, reciclagem e gestão de resíduos 66.581.290 9,4%
Leite de vaca e de outros animais 53.612.778 7,6%
Ferro-gusa e ferroligas 44.475.705 6,3%
Cimento 22.793.837 3,2%
Petróleo, gás natural e serviços de apoio 21.910.540 3,1%
Soja em grão 16.350.665 2,3%
Eletrodomésticos 15.383.099 2,2%
Arroz, trigo e outros cereais 15.093.238 2,1%
Suínos 11.830.173 1,7%
Cana-de-açúcar 11.290.552 1,6%
Aves e ovos 10.634.637 1,5%
Milho em grão 6.742.243 1,0%
Produtos da metalurgia de metais não-ferrosos 6.534.749 0,9%
Vidros e cerâmicos 6.522.232 0,9%
Celulose 6.287.997 0,9%
Açúcar 5.975.948 0,8%
Outros produtos e serviços da lavoura temporária 5.536.162 0,8%
Gasoálcool 4.217.728 0,6%
Outros produtos da lavoura permanente 3.503.090 0,5%
Carvão mineral 3.237.355 0,5%
Produtos químicos inorgânicos 2.970.943 0,4%
Leite resfriado, esterilizado e pasteurizado 2.395.130 0,3%
Café em grão 1.490.671 0,2%
Produtos químicos orgânicos 1.398.220 0,2%
Carne de bovinos 1.104.682 0,2%
Algodão herbáceo e outras fibras 832.624 0,1%
Outros produtos do refino do petróleo 644.693 0,1%
Laranja 545.681 0,1%
Carne de suíno 524.491 0,1%
Carne de aves 374.768 0,1%
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 208.210 0,0%
Produtos da exploração florestal e da silvicultura 200.798 0,0%
Bebidas 176.077 0,0%
Pesca e aquicultura 99.883 0,0%
Total 704.918.931 100%

Participação
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Tabela 4 - Emissões associadas ao uso de combustíveis e a processos produtivos no 

Brasil em 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados do modelo BeGreen. 
 

3.2. SIMULAÇÕES E CENÁRIOS DE REFERÊNCIA E DE POLÍTICA 

As simulações com o modelo BeGreen foram realizadas com o objetivo de verificar a 

capacidade dos investimentos nas Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD), apontadas 

no âmbito do projeto do MCTI (BRASIL, 2017) como opção viável de política de 

mitigação de GEE em promover a retomada do crescimento econômico pós pandemia 

Covid-19. Neste sentido, os investimentos cumpririam o duplo papel de promover a 

retomada do crescimento ao mesmo tempo em que reduziriam as emissões. Nesse cenário, 

os investimentos, aqui chamados de investimentos verdes, por priorizarem a mitigação 

das emissões, são fluxos monetários novos na economia. As projeções foram realizadas 

considerando o horizonte temporal de 10 anos, vinculados aos dados referentes ao ano de 

2030 projetados pelo estudo do MCTI. 

O cenário de referência, entendido como uma simulação business as usual (BAU) da 

economia, representa um cenário em que não ocorreriam os investimentos nas MTD, 

sendo o desempenho das principais variáveis macroeconômicas, como o PIB e os gastos 

do governo, condizentes com a trajetória recente da economia brasileira. Respeitando a 

base de dados da MIP (IBGE, 2015), as simulações iniciam-se em 2015, e consideram o 

desempenho verificado na economia entre os anos de 2015 e 2020 e, portanto, 

Fontes de emissões
Emissões 

(Gg CO2-e)
Atividadade 704.918.931 62,0%
Diesel - biodiesel 148.758.493 13,1%
Outros produtos do refino do petróleo 143.925.523 12,7%
Gasoálcool 71.172.369 6,3%
Carvão mineral 22.196.316 2,0%
Óleo combustível  22.093.108 1,9%
Combustíveis para aviação 11.029.489 1,0%
Produtos da exploração florestal e da silvicultura 9.859.413 0,9%
Etanol e outros biocombustíveis 2.848.435 0,3%
Total 1.136.802.077 100,0%

Participação
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compreendem os efeitos econômicos negativos da crise econômica em 2016 e da crise 

causada pela pandemia. Para os anos de 2022 a 2030, os valores do PIB são oriundos de 

projeções do Boletim Focus do Bacen, e os gastos do governo respeitam o teto de gastos 

impostos pela Emenda Constitucional nº 95 de 2016 (BRASIL, 2016), isto é, apresentam 

crescimento real nulo. A Tabela 5 apresenta os dados das variáveis macroeconômicas 

utilizadas no cenário de referência. 

Tabela 5 - Variáveis Macroeconômicas no Cenário de Referência 

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS 
CRESCIMENTO ANUAL (VAR. %) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022-2030* 
PIB -3,28 1,32 1,80 1,40 -4,10 3,00 2,20 

Consumo das Famílias -3,84 1,97 2,40 2,20 -5,50 - - 
Consumo do Governo 0,21 -0,67 0,80 -0,40 -4,70 3,00 0,00 

Investimento -12,13 -2,56 5,20 3,40 -0,80 7,00 - 
Exportações 0,86 4,91 4,10 -2,40 -1,80 - - 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE e Bacen. 
*Projeções. 

 

O cenário de política, por sua vez, considera os investimentos adicionais na economia, 

conforme os resultados do projeto “Opções de Mitigação de Emissões de GEE em 

Setores-chave no Brasil” realizado pelo MCTI (BRASIL, 2017), conforme apresentado 

na seção 2.4. O documento indica a contribuição setorial em termos de redução de 

emissões caso sejam adotadas as MTD, em cada setor. O estudo utiliza como referência 

um critério de custo-efetividade, considerando os custos para a implementação das MTD 

e sua respectiva efetividade em reduzir emissões. Os valores totais de investimento e de 

redução de emissões, no ano de 2030, foram adaptados para uma taxa equivalente, 

respeitando um incremento linear anual, de forma que o valor acumulado em 2030 seja 

igual ao projetado pelo MCTI para cada setor. A Tabela 6 apresenta um quadro síntese 

setorial com o valor dos investimentos e emissões que deixariam de ser emitidas, caso as 

MTD fossem implementadas. 
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Tabela 6 - Emissões evitadas e custos de adoção das melhores tecnologias 

disponíveis em 2030 

SETORES 
2030 

CUSTO EMISSÕES 
US$ MILHÕES BC+I (MTCO2) 

Cimento 32,7 3,8 
Siderurgia 18,3 18,8 

Outras Indústrias 203,2 11,7 
Químico 32,5 2,5 

Biocombustíveis 399 5 
Fontes renováveis de geração de energia elétrica 2.776,9 26 

Óleo e gás natural 1.160,4 34,3 
Transportes 4.617,4 24,1 
Edificações 925 0,4 

Agricultura, florestas e outros usos do solo 17.803,5 138,8 
Gestão de resíduos 1.539,8 40,1 
Setores Energéticos 11.657,6 51,6 

Total 41.166,3 357,1 
Fonte: Elaboração própria com base no projeto do MCTI (BRASIL, 2017). 

 

Além dos investimentos nas MTD, o cenário de política conta com choques de eficiência 

energética extraídos do Plano Decenal de Expansão de Energia de 2030 (BRASIL, 2021). 

O projeto do MCTI (BRASIL, 2017) não apresenta dados sobre eficiência energética. Por 

isso, a opção de utilizar o PDE2030 como referência de incremento de eficiência 

energética setorial, reside no fato de que as premissas que orientam a elaboração do 

PDE2030 são muito próximas às que direcionaram o incremento de eficiência vinculados 

às MTD pelo MCTI (BRASIL, 2017). Ou seja, para que haja um aumento de eficiência 

energética conforme projetado pelo PDE2030, os setores teriam que adotar novas 

tecnologias, muitas delas, semelhantes às propostas pelo MCTI.  

A adoção de um conjunto de choques exógenos no modelo gera uma série de alocações 

intersetoriais de fatores produtivos, com alterações relevantes em termos de preços 

relativos e nível de atividade econômica. O efeito líquido dessas alocações é visualizado 

pelo desempenho das principais variáveis de interesse do modelo e do estudo. Para 

interpretar os resultados, é necessário entender as relações causais estabelecidas pelo 

modelo. O cenário considera os choques de investimento, os choques de redução de 

emissões e os choques de eficiência energética. Os setores contemplados com os 

investimentos ampliariam a produção, demandando mais insumos e fatores produtivos. 

Adicionalmente, a eficiência energética associada às MTD implicaria na necessidade de 
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menor uso de insumos energéticos, por produto. Essa combinação de fatores provocaria 

um aumento no nível de atividade e de uso de fatores produtivos e insumos, que acabaria 

penalizando setores não estratégicos, de acordo com o escopo do Projeto do MCTI 

(BRASIL, 2017). O choque de redução de emissões alteraria o volume emitido de CO2 

equivalente, por nível de atividade  
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4. RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS MACROECONÔMICOS 

Nesta seção são analisados os impactos do cenário de política incluindo os investimentos 

verdes e aumento da eficiência energética. Os resultados devem ser interpretados como 

desvios em relação ao cenário base no qual não há promoção de investimentos verdes 

direcionados à adoção das MTD. A Tabela 7 sumariza os principais impactos 

macroeconômicos do cenário de política.  

Tabela 7 - Impactos macroeconômicos do cenário de investimentos verdes e 

aumento da eficiência energética (desvio % acumulado em relação ao cenário base 

em 2030) 

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS 
(VAR. % 

ACUMULADA) 
EM 2030 

PIB real 4,25 
Consumo das Famílias 8,70 

Investimento 21,34 
Exportações -14,04 
Importações 20,42 

Emprego 2,67 
Salário real 10,86 

Índice de preços ao consumidor 30,80 
Pagamento aos fatores primários 42,53 

Rentabilidade do capital 40,24 
Rentabilidade da terra -29,12 

Emissões totais -6,35 
Razão Emissões/PIB -10,16 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
 

Como esperado, o cenário alcançaria reduções importantes nas emissões. Como trata-se 

de um cenário sem qualquer tipo de controle das emissões, o crescimento econômico 

gerado pela implementação do pacote de investimentos associar-se-ia à maiores emissões 

nos setores que não adotam as MTD. Mesmo assim, tanto o volume total das emissões 

como a razão entre o PIB e as emissões, apresentariam reduções relevantes em 

decorrência da eficiência ambiental dos investimentos verdes realizados. 

Em relação aos resultados macroeconômicos, o pacote de investimentos verdes 

aumentaria a demanda por fatores primários, aumentando, assim, o custo desses fatores 
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em 42,5% no acumulado até 2030, mesmo com a redução acumulada da rentabilidade da 

terra em 29,1% até 2030. Em relação a esse fator de produção, especificamente, a queda 

no custo estaria associada ao ganho de produtividade no período e à redução do nível de 

atividade de vários dos setores que utilizam o fator (i. e., setores agrícolas), o que não 

conseguiria compensar o aumento no custo dos outros fatores (trabalho e capital). Esse 

aumento nos custos de produção seria repassado para os consumidores na forma de 

aumento dos preços (aumento do índice de preços ao consumidor em 30,8% acumulados 

até 2030 em relação ao cenário base), o que geraria também redução das exportações 

(queda acumulada de 14,0% em 2030 em relação ao cenário base). O aumento da 

rentabilidade dos fatores de produção representaria elevação da renda para as famílias na 

forma de remuneração aos fatores produtivos, o que contribuiria para o aumento 

acumulado do consumo das famílias em 8,7% em 2030 e aumento das importações 

(20,4% em 2030), também decorrentes dos investimentos efetuados. O aumento da renda 

das famílias, somado ao aumento na taxa de retorno do capital que elevaria o investimento 

e a taxa de crescimento do estoque de capital, resultaria no aumento acumulado do PIB 

de 4,25% em 2030. 

Este cenário, por outro lado, exigiria um esforço de busca por fontes de financiamento 

disponíveis, tais como precificações de carbono ou fontes externas, como o Fundo Verde 

para o Clima.  
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Figura 4 - Principais resultados macroeconômicos – Impactos dos Investimentos 

Verdes e Eficiência Energética  (desvio % acumulado em relação ao cenário base 

de 2021 a 2030) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
 

A Figura 4 apresenta os principais resultados anuais do cenário de investimentos. Os 

ganhos acumulados do PIB, consumo das famílias e emprego iniciaram-se em 0,2%, 0,4% 

e 0,2% e alcançariam 4,2%, 8,7% e 2,7% em 2030, respectivamente. As exportações, por 

sua vez, seriam prejudicadas pelo aumento dos custos no mercado interno (efeito do 

impacto do investimento sobre os preços), sendo negativamente afetadas ao longo do 

período, com perdas acumuladas de 14,0% em 2030 em relação ao cenário base. Destaca-

se ainda que, mesmo sem quaisquer mecanismos de controle, o volume total das emissões 

cairia durante todo o período em decorrência dos investimentos verdes realizados, 

iniciando em 0,9% em 2021 e alcançando 6,4% acumulados em 2030 em relação ao 

cenário base.  

4.2. RESULTADOS SETORIAIS 

A Tabela 8 mostra os setores mais impactados, positiva e negativamente, no cenário 

analisado. Os resultados devem ser lidos como desvios percentuais acumulados em 

relação ao cenário de referência em 2030, não representando, dessa forma, quedas 

absolutas no nível de atividade, por exemplo.  
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Tabela 8 - Impactos dos Investimentos Verdes e Eficiência Energética sobre a 

Atividade Setorial (desvio % acumulado em relação ao cenário base em 2030) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
 

Os setores alvo de investimentos verdes apresentariam os melhores resultados em termos 

de nível de atividade. São setores ligados à atividade florestal, à geração de eletricidade 

a partir de fontes renováveis alternativas, e setores energéticos como o gasoálcool. Por 

outro lado, alguns setores, não contemplados com os investimentos, apresentariam queda 

do nível de atividade em decorrência da elevação no custo dos fatores produtivos, 

aumento da competividade e queda das exportações.  

Em relação às emissões, a queda setorial estaria associada aos investimentos verdes e 

eficiência energética, uma vez que a redução é resultado do próprio investimento. Os 

setores com maiores reduções nas emissões encontram-se representados na Tabela 9. 

 

Setor Setor
Edificações 20,32 Pescado industrializado -15,40
Pesquisa e desenvolvimento 19,83 Serviços de hotelaria -14,43
Obras de infraestrutura 18,97 Ferro-gusa e ferroligas -12,45
Serviços para construção 15,75 Carvão mineral -11,60
Artefatos de cimento e gesso 14,99 Minerais metálicos não-ferrosos -11,28
Usina hidroelétrica 14,82 Artigos de borracha -10,44
Material eletrônico e de comunicações 14,55 Produtos químicos inorgânicos -10,17
Pequenas Centrais Hidrelétricas 14,11 Aluguéis não-imobiliários -9,99
Usina Eólica 14,11 Produtos químicos orgânicos -9,96
Usina Solar 14,11 Produtos da metalurgia de não-ferrosos -9,77
Gasoálcool 13,82 Tecidos -9,72
Termoelétrica Biomassa 13,73 Resinas, elastômeros e fibras -9,29
Tratores e outras máquinas agrícolas 13,57 Fios e fibras têxteis beneficiados -8,78
Máquinas para escritório 13,16 Serviços de arquitetura e engenharia -8,19
Outros da lavoura permanente 12,44 Produtos químicos diversos -8,03
Transporte de passageiros 12,33 Celulose -6,65
Cimento 10,45 Petróleo e gás natural -6,61
Café em grão 10,05 Carne de aves -6,38
Serviços pessoais 9,32 Aeronaves e embarcações -6,37
Outros da lavoura temporária 9,23 Minério de ferro -6,28

var% em 2030 var% em 2030
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Tabela 9 - Impactos dos Investimentos Verdes e Eficiência Energética - setores 

com maiores reduções nas emissões em 2030 (desvio % acumulado em relação ao 

cenário base) 

SETOR EMISSÕES (VAR%) 
Água, esgoto e gestão de resíduos -24,79 

Ferro-gusa e ferroligas -19,70 
Pescado industrializado -18,84 

Produtos químicos inorgânicos -18,72 
Produtos químicos orgânicos -16,42 

Minerais metálicos não-ferrosos -15,26 
Produtos da metalurgia de não-ferrosos -13,75 

Artigos de borracha -13,64 
Aves e ovos -11,67 

Suínos -11,66 
Carvão mineral -11,60 

Resinas, elastômeros e fibras -11,60 
Tecidos -11,07 

Produtos químicos diversos -10,81 
Minério de ferro -10,40 

Fios e fibras têxteis beneficiados -10,31 
Aeronaves e embarcações -10,17 

Leite de vaca e de outros animais -9,59 
Bovinos e outros animais -9,43 

Calçados e artefatos de couro -9,37 
Milho em grão -9,02 

Defensivos agrícolas -8,98 
Gasoálcool -8,19 
Celulose -8,04 

Carne de aves -7,90 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório apresentou os resultados da simulação de um cenário para uma estratégia 

de políticas e investimentos verdes na superação da crise e no fomento do crescimento 

econômico a partir de mudanças técnicas (eficiência energética) e investimentos de 

mitigação de emissões, conforme delineado pelo projeto “Opções de Mitigação”. Este 

cenário, contudo, exigiria um esforço de busca por fontes de financiamento, tais como 

precificações de carbono, por exemplo, cenário a ser simulado e discutido dentro da Meta 

10, deste projeto. 
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