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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 a partir de resultados das simulações com o modelo no Gempack. 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 cenário de 

financiamento de estratégias de investimentos verdes por meio de precificação de carbono 

no Brasil, conforme foi analisado no relatório da Meta 9.  

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

literatura de políticas de precificação de carbono, 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 dos cenários simulados.  

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 DE PRECIFICAÇÃO DE CARBONO 

Segundo o Banco Mundial (2021), a precificação de carbono é uma ferramenta de política 

econômica que governos e empresas podem usar como parte de sua estratégia climática 

mais ampla. As políticas de precificação de carbono podem ajudar a enfrentar as barreiras 

de preço que inibem o desenvolvimento de baixo carbono. No entanto, sua eficácia é 

limitada se implementadas sem outras políticas que podem aprimorá-las e/ou 

complementá-las, enfrentando outros desafios da mudança climática e falhas de mercado 

(BANCO MUNDIAL, 2021; LAMPERT et al., 2018; MARIA, 2019). A precificação de 

carbono transfere parte do ônus dos danos causados pelas emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEEs) àqueles que são, de fato, os responsáveis por tais emissões (MARIA, 

2019). 

Além disso, colocar preço no carbono emitido pode ser uma forma eficaz de reduzir o 

volume de emissões justamente por imputar um desestímulo financeiro à jurisdição 

emissora. Ainda segundo Maria (2019), esse instrumento tem sido defendido como 

prática necessária no combate às mudanças climáticas. Isso porque a precificação de 

carbono não define de forma arbitrária quem deve reduzir emissões ou até mesmo o meio 

através do qual isso deve ser feito. Já Goulder e Schein (2013) vão além e colocam que a 

precificação do carbono encoraja as empresas a mudarem seus processos de produção. 

Além disso, tal prática afeta a decisão dos consumidores, visto que os preços de bens 

intensivos em carbono ficarão mais caros quando comparados a outros bens, direcionando 

o consumo a produtos menos intensivos em carbono no seu processo produtivo 

(GOULDER; SCHEIN, 2013). 

2.1. O CENÁRIO DE PRECIFICAÇÃO DE CARBONO  

O objetivo desta seção é ilustrar o cenário da precificação de carbono, apresentando 

características de diferentes tipos de políticas e de medidas que explicitamente ou 

implicitamente colocam um preço nas emissões de GEEs. Conforme mostra Maria 

(2019), uma das iniciativas de precificação de carbono em estudo é a brasileira. A autora 

coloca que, em 2014, o governo brasileiro submeteu a um fórum do Banco Mundial, que 

tem como objetivo preparar e dar suporte às políticas de mitigação climática – o Convênio 
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para Prontidão de Mercado (em inglês, Partnership for Market Readiness) –, sua proposta 

de analisar possíveis instrumentos de precificação de carbono. O Brasil, porém, tem 

ficado para trás no que diz respeito à transformação das análises em ações entre os latino-

americanos (MARIA, 2019). 

Assim, esboça-se os diferentes papéis que um preço de carbono pode desempenhar e 

como eles podem ser avaliados no contexto mais amplo de estratégias fiscais e climáticas. 

Na primeira subseção, a seguir, são apresentados alguns instrumentos explícitos de 

precificação de carbono, quais sejam, aqueles que operam dentro de uma ampla estrutura 

de incentivos que inclui outras políticas, das quais um preço de carbono pode ser derivado 

(BANCO MUNDIAL, 2021). 

2.1.1. Precificação de carbono explícita 

Segundo o Banco Mundial (2021), políticas explícitas de precificação de carbono são 

promulgadas por um mandato do governo e impõem um preço com base no conteúdo de 

carbono. O mais comum, é que tais políticas sejam promulgadas pelo governo por meio 

de um imposto sobre o carbono ou de um Esquema de Comércio de Emissões (em inglês, 

Emission Trading Scheme – ETS). No caso de um imposto sobre o carbono, o governo 

determina o preço e permite que as forças do mercado determinem as reduções de 

emissões. Já quanto ao ETS, há duas formas principais: i. limitação e comércio (em inglês, 

cap-and-trade); e ii. referência e crédito (em inglês, baseline-and-credit). Os mecanismos 

de crédito criam créditos negociáveis a partir de atividades de redução ou remoção de 

emissões implementadas voluntariamente (BANCO MUNDIAL, 2021). 

Em um sistema cap-and-trade é imposto um limite de emissões agregadas pelo governo 

e são distribuídas licenças negociáveis, gratuitamente ou leiloadas, com os emissores de 

carbono tendo que devolver tais licenças de acordo com suas emissões de carbono 

(HAITES, 2018). Assim, o preço do carbono é definido indiretamente, dada as 

permissões, o mercado delas é quem define os preços. Uma das principais características 

do sistema é a volatilidade dos preços que pode ser causada por choques externos de 

demanda. Assim, muitos programas optam por um modelo híbrido estipulando um piso 

e/ou teto para os preços de licenças (GOULDER; SCHEIN, 2013). O sistema de baseline-
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and-credit, por sua vez, é um tipo de ETS menos comum. Nele, o limite de emissões é 

estipulado para cada um dos participantes. Assim, os emissores que excedem os seus 

limites podem comprar, de demais emissores, créditos para cobrir o excedente de suas 

emissões (HAITES, 2018). 

Sob um imposto de carbono, o governo define as fontes de emissão sujeitas ao imposto. 

A taxa de imposto pode ser baseada no custo social do carbono, ou seja, a taxa igual ao 

benefício estimado da redução de emissões, ou definida a partir de uma meta de reduções 

baseadas em modelos econômicos, ou por último, com base em um valor desejado de 

receita fiscal (HAITES, 2018). Uma das vantagens do imposto sobre carbono é que eles 

evitam a volatilidade de emissões, minimizam os erros de políticas quanto a benefícios e 

custos, além de que os preços exógenos evitam problemas com outras políticas climáticas. 

Uma possível desvantagem está no fato de que, após implementado, é possível que 

diversos setores consigam isenções do imposto, fazendo com que os setores cobertos 

fiquem mais restritos, o que encareceria as metas de emissões cobertas (GOULDER; 

SCHEIN, 2013). 

2.1.2. Precificação de carbono implícita 

Ao calcular o valor monetário equivalente por tonelada de carbono associado a um 

determinado instrumento de política, muitas políticas podem teoricamente derivar um 

preço de carbono implícito. Estimar os preços implícitos do carbono de instrumentos de 

política requer uma abordagem de quantificação, que pode ser complexa em muitos casos. 

Também há um debate considerável sobre quais políticas podem ser consideradas preços 

de carbono implícitos e as metodologias usadas para calcular esses preços (BANCO 

MUNDIAL, 2021). 

Os subsídios aos combustíveis fósseis, por exemplo, criam um preço de carbono negativo 

implícito, pois reduzem o custo de consumo ou produção de combustível fóssil 

(dependendo da natureza do subsídio). Avaliar os preços explícitos e implícitos do 

carbono, de acordo com o Banco Mundial (2021) pode dar aos governos uma 

compreensão diferenciada de como as estruturas de incentivo podem funcionar. Além 



 

CI 5450  5 

disso, tal avaliação pode ainda permitir que os governos entendam os impactos 

distributivos e abordem outras questões de desenho de política. 

2.1.3. Precificação de carbono interna 

O Banco Mundial (2021) coloca ainda que a precificação de carbono também é usada 

voluntariamente por corporações, organizações e governos. Isso, geralmente, é feito por 

meio de um preço interno de carbono, que ajuda a orientar as decisões de investimento e 

a promover a eficiência nas operações de negócios. 

Em alguns casos, uma empresa pode usar um preço interno de carbono como uma taxa 

interna, onde diferentes unidades pagam um preço de carbono diferenciado. Ao contrário 

de um imposto de carbono ou de um ETS, porém, um preço interno de carbono pode não 

ser um custo propriamente dito. Um exemplo é o caso de quando aquele preço interno é 

utilizado como referência ou triagem para avaliações financeiras (BANCO MUNDIAL, 

2021). 

2.2. IMPOSTOS DE CARBONO E SISTEMAS DE COMÉRCIO DE EMISSÕES 

Segundo dados do Banco Mundial (2021), existem, somente no ano de 2021, 64 

Instrumentos de Precificação de Carbono (em inglês, Carbono Pricing Instruments – 

CPIs) em operação. Três é o número dos instrumentos programados para implementação 

ainda neste mesmo ano. 

2.2.1. Cobertura e novos instrumentos 

Em 2021, 21,5% das emissões globais de GEEs são cobertas por instrumentos de 

precificação de carbono em operação, o que representa um aumento significativo em 

relação a 2020, quando apenas 15,1% das emissões globais foram cobertas (Figura 1). 

Este aumento é em grande parte devido ao lançamento do ETS nacional da China. 
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Figura 1 – Parcela das emissões globais de GEEs1 cobertas por impostos de 

carbono e ETSs. 

 

Fonte: Banco Mundial (2021, p. 23). 
 

Em termos do impacto do ETS chinês, Xiao et al. (2021) realizaram um projeto quase 

experimental, fornecendo evidências em nível de empresa da melhoria da produtividade 

total dos fatores (PTF) a partir dos ETSs-piloto desse país. Usando dados de painel de 

empresas chinesas entre 2009 e 2018, Xiao et al. (2021) avaliam o impacto do ETS na 

PTF no nível da empresa. O ETS melhora significativamente a PTF ao nível da firma, 

aumentando-a nas regiões piloto em aproximadamente 14% quando comparada com as 

regiões não piloto (XIAO et al., 2021). 

Uma análise mais aprofundada, ainda segundo Xiao et al. (2021), mostra que a maior 

PTF não é afetada pela heterogeneidade da propriedade das empresas, mas pela 

                                                 

1 As parcelas anuais das emissões globais de GEEs de 1990 a 2015 são baseadas em dados da versão 5.0 
do Banco de Dados de Emissões para Pesquisa Atmosférica Global (em inglês, Emission Database for 
Global Atmospheric Research – EDGAR), incluindo emissões de biocombustíveis. De 2015 em diante, as 
parcelas das emissões globais de GEEs são baseadas nas emissões de 2015 do EDGAR (BANCO 
MUNDIAL, 2021). 
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heterogeneidade industrial. Além disso, a maior PTF é obtida através da promoção da 

capacidade operacional e de lucratividade das empresas. Xiao et al. (2021) ainda colocam 

que o impacto do ETS na PTF no nível da empresa é estável e não apresenta defasagem 

de tempo. Assim, os autores não somente melhoram a estrutura de avaliação da eficácia 

do ETS chinês, mas também sugerem algumas implicações sobre como promover a 

construção de um mercado nacional de comércio de emissões de carbono no contexto de 

um desenvolvimento de alta qualidade (XIAO et al., 2021). 

Cao et al. (2019) avaliaram diferentes cenários durante as discussões acerca do ETS 

nacional chinês, comparando os custos econômicos da implementação com os custos de 

um sistema híbrido de ETS e imposto de carbono sobre os combustíveis fósseis, com 

reduções iguais de emissões. As conclusões destacadas apontam que, para se atingir uma 

meta de redução ambiciosa, um ETS que envolva apenas os setores de energia e cimento 

leva a altos preços de carbono, mas que, com subsídios, tais custos seriam atenuados. 

Assim, são propostos demais arranjos em que o preço do carbono é estendido a demais 

setores no intuito de repartir os prejuízos. Além disso, um sistema híbrido alternativo, 

com menos subsídios ao setor energético, elevaria o valor da energia e encorajaria a 

redução do consumo nos demais setores (CAO et al., 2019). 

O ETS nacional da China foi lançado em fevereiro de 2021, tornando-se o maior mercado 

de carbono do mundo. Instrumentos nacionais de precificação de carbono também foram 

lançados em vários países europeus. O anúncio do pacote de recuperação do Acordo 

Verde Europeu (em inglês, European Green Deal) e das novas metas de mitigação para 

2030 desencadeou, segundo o Banco Mundial (2021), amplas mudanças para o ETS da 

União Europeia (UE), um ETS que já está consolidado e que representa boa parte das 

coberturas de emissões no mundo. Recentemente foram adotadas medidas, como a 

criação da Reserva de Estabilidade de Mercado, para evitar o desequilíbrio entre oferta e 

demanda de licenças e garantir certa estabilidade de preços em resposta a possíveis 

choques externos. Outras mudanças recentes que estão ocorrendo no ETS europeu 

decorrem, como mencionado, do European Green Deal, que estabeleceu metas de 

mitigação de emissões mais ambiciosas até 2030 (BANCO MUNDIAL, 2021). Assim, o 

ETS da UE estuda estender, para demais setores, como o de comércio marítimo, 
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mecanismos de ajustes de fronteira para reduzir o risco de fuga de carbono (BANCO 

MUNDIAL, 2020). 

Brink, Vollebergh e Werf (2016) discutem acerca dos preços praticados pelo ETS da UE 

e sobre as diversas reformas para buscar certa estabilidade e aumento de preços, como a 

possível redução do limite, um preço de reserva para leilão ou um preço adicional via 

imposto de carbono caminhando para um modelo híbrido. Um preço baixo de carbono 

não é um problema para a redução de emissões, visto que há o limite e a cobertura das 

emissões. Contudo, o preço funciona como um sinal e um incentivo para que se invistam 

em tecnologias e menos poluidoras (BRINK; VOLLEBERGH; WERF, 2016). Assim, 

uma diminuição no limite de licenças de fato aumenta o preço do carbono, mas não cobre 

a questão de possíveis choques externos. Já um preço de reserva para o leilão faz com que 

haja um mecanismo automático de ajuste de oferta através de um choque de demanda. E 

o imposto sobre o carbono fixo, ou variável, geraria então um piso para o preço do 

carbono, o que os autores entendem ser o mais eficaz no intuito de reduzir a incerteza 

futura sobre preços e induzir investimentos em tecnologias de baixo carbono (BRINK; 

VOLLEBERGH; WERF, 2016). 

Gerlagh, Heijmans e Rosendahl (2020) estudaram a importância da Reserva de 

Estabilidade de Mercado (em inglês, Market Stability Reserve – MSR) e os seus efeitos 

mitigadores na queda de preços do ETS da UE devido à crise da pandemia do Coronavírus 

(em inglês, Corona Virus Disease 2019 – Covid-19) em 2020. A perspectiva é 

comparativa entre os efeitos da Covid-19 com os efeitos da crise financeira de 2008-2009. 

A MSR, é importante notar, foi introduzida em 2015 e revisada em 2018, com a 

possibilidade de cancelamento de licenças. Com a interrupção da atividade econômica 

devido à Covid-19, houve uma queda repentina na demanda por energia global e, 

consequentemente, da demanda por licenças de emissões. O mecanismo principal da MSR 

está no fato desse instrumento ser responsável por diminuir a oferta das licenças quando 

se tem uma grande queda sustentada na demanda, estabilizando, dessa forma, os preços. 

Como resultado, houve um choque maior de demanda na crise atual da Covid-19 em 

comparação com a crise de 2008-2009, porém com um menor efeito sobre os preços 

(GERLAGH; HEIJMANS; ROSENDAHL, 2020). Quanto à MSR, entende-se que o 
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instrumento é eficaz na estabilidade de preços pelo seu efeito de amortecimento. Contudo, 

perde sua eficácia quanto mais duradouro for o choque, podendo até mesmo ser ineficaz 

(GERLAGH; HEIJMANS; ROSENDAHL, 2020). 

2.2.2. A evolução dos preços 

De acordo com os dados do Banco Mundial (2021), a maioria dos preços de carbono ainda 

permanece muito abaixo da faixa necessária para cumprir a meta de temperatura do 

Acordo de Paris de 2°C: de US$ 40 a US$ 80 por tonelada de carbono equivalente (CO2e). 

Apenas 3,76% das emissões globais são cobertas por um preço de carbono acima dessa 

faixa. Preços ainda mais altos serão necessários na próxima década para atingir a meta de 

1,5°C. A redução da atividade econômica, resultante da Covid-19, fez com que os preços 

das permissões caíssem brevemente antes de se recuperarem rapidamente na maioria dos 

ETSs (BANCO MUNDIAL, 2021). 

Vários países aumentaram suas taxas de imposto de carbono e adotaram trajetórias mais 

ambiciosas segundo o Banco Mundial (2021). Além disso, algumas jurisdições atrasaram 

os relatórios ou prazos de conformidade, bem como os aumentos de preços planejados, 

como resultado da pandemia de Covid-19. Em 2020, os instrumentos de precificação de 

carbono, globalmente, geraram US$ 53 bilhões em receitas. Esse é um aumento de cerca 

de US$ 8 bilhões em relação a 2019, em grande parte devido ao aumento no preço da 

licença da UE (Figura 2). 
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Figura 2 – Evolução dos preços de licenças em 2020 nos ETSs2 

 

Fonte: Banco Mundial (2021, p. 27). 
 

Quase todos os ETSs têm Mecanismos de Ajuste de Oferta ou Preço (em inglês, Price or 

Supply Adjustment Mechanisms – PSAMs). A ligação entre diferentes ETSs continua a ser 

limitada `s ligações de vizinhança com o ETS da UE e à ligações entre as jurisdições 

subnacionais na América do Norte (BANCO MUNDIAL, 2021). 

2.2.3. Desenvolvimentos emergentes 

Uma ampla gama de países e governos subnacionais continua avançando em direção à 

precificação do carbono, em particular os ETSs. Alguns deles já têm datas de início 

agendadas, enquanto outros estão começando com programas piloto. Outras jurisdições 

                                                 

2 Jurisdições cobertas pela Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI): Connecticut, Delaware, Maine, 
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nova York, Rhode Island, Vermont e Virginia 
(BANCO MUNDIAL, 2021). Já os programas da jurisdição participante da Western Climate Initiative, Inc. 
(WCI) representam o maior mercado de carbono da América do Norte e um dos maiores do mundo. 
Califórnia e Quebec operam a ligação mais dispersa geograficamente entre programas de cap-and-trade. 
Segundo a WCI (2020), suas metas de reduzir as emissões de GEEs de maneira econômica resultaram em 
um mercado de carbono estável, mas flexível, e um exemplo de como pode ser o futuro da colaboração 
para mudanças climáticas. A Nova Escócia ingressou na WCI em 2018, começou a operar seu próprio 
programa provincial de cap-and-trade em 2019 e de leilões em 2020 (WCI, 2020). 
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estão nos estágios iniciais de consideração de suas opções de política (BANCO 

MUNDIAL, 2021). 

Ansari et al. (2021), em seu estudo sobre o balanço de carbono em uma mudança no uso 

da terra com uma cultura específica – amendoim – na Índia, dão um exemplo de 

oportunidade de desenvolvimento emergente no âmbito da precificação de carbono. 

Afinal, após quatro anos de estudo, mostrou-se que a adoção de sistemas baseados nessa 

cultura reduziu o uso de insumos de energia não renovável (fertilizantes, produtos 

químicos, maquinários e combustíveis fósseis) em 25,5%, consequentemente reduzindo 

o custo de produção. Além disso, os sistemas baseados em amendoim aumentaram a 

eficiência do uso de energia e de emissão de carbono (ANSARI et al., 2021). 

Já Fang et al. (2021) versam sobre como o ETS nacional pode afetar as emissões de 

carbono e os custos de redução de emissões, a partir de evidências dos objetivos duplos 

propostos pelas Contribuições Nacionalmente Determinadas (em inglês, Nationally 

Determined Contributions – NDCs) da China. A China se comprometeu com as metas de 

redução de sua intensidade de carbono em 2030 entre 60% e 65% acima dos níveis de 

2005, além de ter seu pico de emissões de carbono até 2030 (FANG et al., 2021). Embora 

um ETS seja reconhecido como instrumento crucial para que sejam cumpridos ambiciosos 

objetivos duplos, seu desempenho potencial permanece pouco explorado. Fang et al. 

(2021) quantificam a necessidade de redução de emissões da China de acordo com as 

metas duplas em 2030, definindo três cenários para o pico de emissões. Quatro esquemas 

iniciais de alocação de licenças de emissão de carbono (em inglês, Carbon Emission 

Allowance – CEA) são comparados de acordo com os Custos de Abatimento de Emissões 

(em inglês, Emission Abatement Costs – EACs) da China e suas 30 províncias. Ao estimar 

as curvas provinciais de custo de abatimento marginal, o ETS da China é simulado por 

meio de uma programação não linear que visa minimizar seu total de EACs. 

Fang et al. (2021) afirmam ainda que, ao atingir os objetivos duplos, faz sentido 

econômico operacionalizar o ETS que reduziria os EACs da China entre 61,41% e 80,33% 

de 2016 a 2030, a um preço de carbono de 394,55 a 425,75 yuans por tonelada de CO2. 

O esquema de responsabilidade histórica é recomendado para a alocação de CEA por 

causa dos EACs iniciais mais baixos sem o ETS (FANG et al., 2021). Para permitir mais 
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espaço para o crescimento econômico após o pico de emissões da China, há uma 

necessidade de superatendimento da meta de redução da intensidade do carbono até 2030, 

que é consistente com as últimas metas de mitigação climática da China. Fang et al. 

(2021) não apenas destacam o papel do ETS na realização dos objetivos duplos da China, 

mas fornecem uma estrutura científica para avaliar as políticas ambientais em direção a 

vários objetivos em uma perspectiva econômica. 

Para o caso brasileiro, Rovere et al. (2016) constroem cenários até 2030. Em um cenário 

no qual o governo brasileiro adota uma taxa sobre o carbono (chamado de “cenário de 

mitigação adicional”), O PIB apresentaria crescimento ligeiramente abaixo do de um 

cenário sem a adoção da taxa (ROVERE et al., 2016). Isso se daria nos primeiros anos da 

adoção, devido ao fato de a taxação penalizar inicialmente a estrutura produtiva 

estabelecida. Todavia, Rovere et al. (2016) também destacam os possíveis ganhos de 

eficiência e produtividade auferidos a partir de medidas de mitigação ambiental, além do 

aumento da geração de postos de trabalho que seriam criados pelo setor de biomassa e 

biocombustíveis, setores esses intensivos em mão de obra em contraponto ao setor de 

energias fósseis, que é intensivo em capital (MARIA, 2019; ROVERE et al., 2016). 

Oliveira, Gurgel e Tonry (2019) analisam uma possível cooperação internacional do ETS 

da UE com um suposto ETS brasileiro seguindo a linha do europeu, dadas as disposições 

do artigo 6 do Acordo de Paris que permitem uma utilização de resultados de mitigação 

transferidos internacionalmente. Uma possível vinculação entre os ETSs traria efeitos de 

mitigação modestos devido aos diferentes níveis de ambições e de setores atendidos 

(OLIVEIRA; GURGEL; TONRY, 2019). Um exemplo é o setor de energia que, em 

grande parte da Europa, é bem intensivo nas emissões de carbono, enquanto, no Brasil, 

não. Por último, é recomendado que o Brasil, como país em desenvolvimento, busque 

parceiros para um ETS mais alinhados do ponto de vista geográfico, econômico e político 

(OLIVEIRA; GURGEL; TONRY, 2019). 
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2.2.4. O papel da precificação de carbono na reconstrução da economia pós-

pandemia 

Segundo o Banco Mundial (2021), à medida que os países se recuperam da pandemia, os 

pacotes fiscais voltados para estimular a recuperação econômica podem lançar as bases 

para um caminho mais resiliente ao clima. No entanto, grande parte dos gastos com 

estímulos não é direcionada para uma recuperação verde. 

Apenas uma fração das despesas de recuperação econômica está sendo gasta em projetos 

ambientais ou de baixo carbono. Somente algumas jurisdições vincularam explicitamente 

o preço do carbono aos seus pacotes de recuperação da Covid-19 (BANCO MUNDIAL, 

2021). 

À medida que as jurisdições adotam preços de carbono mais ambiciosos, a necessidade 

de garantir que as políticas de preços sejam justas, que tragam benefícios tangíveis e que 

sejam bem comunicados está cada vez mais em destaque. Além disso, ainda segundo o 

Banco Mundial (2021), uma ação climática mais forte tem sido publicamente demandada. 

Apesar de tal demanda e do crescente apoio às empresas para a precificação do carbono, 

o Banco Mundial (2021) coloca que o apoio público limitado continua a impedir a 

introdução de preços de carbono que sejam de fato ambiciosos. As preocupações do 

público sobre a precificação de carbono estão levando a uma ênfase na justiça, na 

economia política e nas comunicações estratégicas na definição dos preços do carbono 

(BANCO MUNDIAL, 2021). 
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho adota um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC) para avaliar 

impactos econômicos do financiamento de estratégias de investimento verdes por meio 

de precificação de carbono no Brasil. 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 a taxação 

do carbono provoca 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 é 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 do Observatório do Clima (SEEG, 

2019). 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 

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.  



 

CI 5450  15 

A estrutura 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 e 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 e Domingues, 2016). 

As Tabelas 1 e 2 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 1 - 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 2 - Emissões associadas ao uso de combustíveis e à atividade 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 de mecanismos de precificação de carbono no financiamento de investimentos 

nas Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD), apontadas no âmbito do projeto do MCTI 

(BRASIL, 2017). Esta seria uma opção viável de política de mitigação de GEE para 

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, tal como analisado na Meta 9, deste 

projeto. Neste relatório, em particular, dois novos cenários foram simulados. No primeiro, 

C1, há imposição de uma taxação sobre as emissões num patamar suficiente para 

arrecadar a receita necessária para financiar os investimentos em MTD. No segundo, C2, 

ocorre simultaneamente a taxação sobre as emissões e o pacote de investimentos verdes. 

Esse cenário representa, portanto, investimentos financiados pela arrecadação de 

impostos sobre a emissão de carbono. As projeções foram realizadas considerando o 

horizonte temporal de 10 anos, vinculados aos dados referentes ao ano de 2030 projetados 

pelo estudo do MCTI. 

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

economia, representa o cenário econômico em que não ocorreriam os investimentos nas 

MTD ou tributação de carbono, 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, compreendem os efeitos econômicos negativos 

da crise econômica em 2016 e 2017 e da crise causada pela pandemia em 2020. Para os 

anos de 2022 a 2030, as taxas de crescimento do PIB são oriundas 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 zero no período. A Tabela 3 apresenta os dados das variáveis macroeconômicas 

utilizadas no cenário de referência. 

Tabela 3 - 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 que considera o investimento adicional na economia se alinha aos 

resultados do projeto “Opções de Mitigação de Emissões de GEE em Setores-chave no 

Brasil” realizado pelo MCTI (BRASIL, 2017)3. 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 

                                                 

3 Maiores informações sobre o projeto podem ser encontradas nas Metas 8 e 9 deste projeto. 
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acumulado em 2030, seja igual ao projetado pelo MCTI para cada setor. A Tabela 4 

apresenta um quadro síntese setorial com o valor dos investimentos e emissões que 

deixariam de ser emitidas, caso as MTD fossem implementadas. 

Tabela 4 - Emissões evitadas e custos de adoção das melhores tecnologias 

disponíveis 

SETORES 
2030 

CUSTO EMISSÕES 
US$ MILHÕES (MTCO2) 

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

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

Biocombustíveis 399 5 
Fontes renováveis de geração de energia elétrica 2776,9 26 

Óleo e gás natural 1160,4 34,3 
Transportes 4617,4 24,1 
Edificações 925 0,4 

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

Total 40974,8 548,6 
Fonte: Elaboração própria com base no projeto do MCTI (BRASIL, 2017). 

 

Além dos investimentos nas MTD, os cenários de política contam 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 
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modelo. O primeiro cenário de política (C1) considera apenas os choques de taxação do 

carbono, que são definidos de forma de modo a propiciar a receita no montante dos 

investimentos planejados. Neste cenário, os setores intensivos no uso de combustíveis 

teriam seus custos de produção elevados, com consequente redução do nível de atividade. 

A queda no volume produzido provocaria uma redução no preço dos fatores de produção 

em decorrência de sua maior disponibilidade. Setores menos intensivos em combustíveis 

e, portanto, menos penalizados pela taxação, seriam beneficiados em virtude da maior 

disponibilidade de fatores produtivos.  

Já o cenário C2 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 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 apenas alteraria o volume emitido de CO2 equivalente, 

pelo nível de atividade. Neste cenário considera-se também que o montante investido 

seria financiado pela arrecadação de tributos sobre a emissão de carbono. Neste sentido, 

foi acrescentado o choque de imposto sobre o carbono na alíquota de R$180 por tonelada 

de co2 equivalente, ao final de 2030. O valor da alíquota foi estabelecido de forma que o 

montante total arrecadado fosse igual ao valor dos investimentos propostos pelo MCTI 

(BRASIL, 2017). Portanto, as relações causais dos choques neste cenário consideram os 

efeitos líquidos combinados dos cenários de taxação de carbono e efeitos decorrentes dos 

investimentos, eficiência energética e redução de emissões.  
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4. RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS MACROECONÔMICOS 

Nesta seção são analisados os impactos dos dois cenários de política: C1, taxa de carbono, 

e C2, investimentos financiados por taxação de carbono. Os resultados devem ser 

interpretados como desvios em relação ao cenário base no qual não há taxação sobre as 

emissões de GEE ou promoção de investimentos verdes direcionados à adoção das MTD. 

A Tabela 5 sumariza os principais impactos macroeconômicos dos cenários simulados. 

Tabela 5 - Impactos macroeconômicos (var % em 2030 – desvio acumulado em 

relação ao cenário base) 

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS 

(VAR. % EM 2030) 

C1: TAXA DE 
CARBONO 

C2: 
INVESTIMENTOS 

+ TAXA DE 
CARBONO 

PIB real -7,02 4,12 
Consumo das Famílias -11,14 7,13 

Investimento -24,45 21,34 
Exportações 13,16 -11,83 
Importações -14,78 17,40 

Emprego -1,91 2,40 
Salário real -21,70 4,42 

Índice de preços ao consumidor -9,99 25,34 
Pagamento aos fatores primários -22,37 28,22 

Rentabilidade do capital -14,60 25,66 
Rentabilidade da terra -26,37 -38,60 

Emissões totais -11,07 -11,45 
Razão Emissões/PIB -4,70 -14,94 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 

 

Como esperado, os cenários de política alcançam reduções relevantes nas emissões. O 

cenário de taxação de carbono sem direcionamento dos investimentos (C1) está associado 

à queda da atividade econômica e da imposição de custos sobre setores intensivos em 

emissões. Por sua vez, o cenário de investimentos verdes conjugado ao financiamento via 

taxação de carbono (C2) produz resultados também relevantes em termos tanto da 

redução total das emissões quanto da intensidade (relação emissões/PIB). Primeiro, os 

investimentos verdes promovem redução das emissões nos setores que os realizam. 
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Segundo, a taxação sobre o carbono impede que o crescimento econômico associado aos 

novos investimentos provoque aumento das emissões totais.  

Em relação aos resultados macroeconômicos, no primeiro cenário, um tributo sobre as 

emissões de GEE implica aumento dos custos de produção dos setores da economia que 

emitem diretamente através da queima de combustíveis, ou indiretamente, através dos 

insumos utilizados na produção. Isso repercute sobre o nível de atividade, reduzindo a 

demanda por fatores de produção (terra, capital e trabalho) e, consequentemente, sua 

rentabilidade, de forma que menos renda é gerada para as famílias na forma de 

remuneração aos fatores produtivos. A redução na taxa de retorno do capital reduz o 

investimento que, no período seguinte, reduzirá a taxa de crescimento do estoque de 

capital e, por consequência, impactará negativamente o PIB. Por outro lado, a redução da 

renda e mudança de preços relativos implicam mudanças no saldo comercial. 

Em termos quantitativos, os resultados sugerem um decréscimo de 7,0% do PIB real 

acumulado até 2030, em relação ao cenário base, com a imposição de uma taxa acumulada 

de R$180 por tonelada emitida de CO2 equivalente até 2030. O comportamento do PIB 

está associado ao comportamento do consumo das famílias e do investimento, que, no 

acumulado, apresentaram quedas de 11,1% e 24,5%, respectivamente. Além disso, a 

redução da produção e, consequente, menor demanda por trabalho, incidem sobre o 

salário real, que chega a apresentar uma redução de 21,7% em relação ao cenário base, o 

que tem efeito no consumo das famílias.  

A queda na remuneração dos fatores e consumo das famílias tem efeito ainda sobre o 

índice de preços ao consumidor, que apresenta redução acumulada de 10,0% em 2030 

com a imposição da taxação sobre as emissões. Por outro lado, o resultado é favorável 

para as exportações. Isso ocorre porque é assumida a hipótese de país pequeno, em que 

as exportações variam inversamente com os preços domésticos. Assim, observa-se 

impacto positivo (13,2% acumulados em 2030) nas exportações. O resultado das 

exportações não é ainda mais favorável porque importantes setores exportadores 

(agronegócio) apresentam aumentos dos custos de produção em decorrência das emissões 

de GEE em seus processos produtivos, conforme pode ser observado nos resultados 

setoriais na seção seguinte. 
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Portanto, os resultados desse cenário mostram que a imposição da taxação sobre as 

emissões, sem alocação da receita arrecadada na forma de gastos públicos, apresenta um 

custo econômico significativo, mas é viável como fonte de arrecadação de receita, sendo 

suficiente para arrecadar o montante necessário para realizar os investimentos em MTD 

propostos (Tabela 4). É interessante ainda entender a dinâmica setorial desse impacto, 

uma vez que os setores mais prejudicados pela taxação podem ser setores-chave na 

política de investimentos verdes, como analisados nos resultados setoriais. 

Postos em conjunto, o cenário C2 alia o cenário de financiamento via imposto de carbono 

com a implementação de investimentos em MTD. Os resultados mostram, portanto, o 

efeito líquido das duas políticas. O pacote de investimentos verdes aumentaria a demanda 

por fatores primários, elevando, assim, o custo desses fatores em 28,2% acumulados em 

2030, mesmo com a redução acumulada da rentabilidade da terra em 38,1% no mesmo 

período. 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 teria impacto sobre preços internos (25,3% acumulados em 2030), o 

que geraria também redução das exportações (11,8% acumulados em 2030). O aumento 

da rentabilidade dos fatores de produção representaria aumento da renda para as famílias 

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

acumulado do consumo das famílias em 7,1 % em 2030 e aumento das importações 

(17,4% acumulados em 2030). 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 4,1% em 2030 em relação ao 

cenário de referência.  

Dessa forma, as projeções sugerem que ao adicionar a taxação de carbono como forma 

de financiamento dos investimentos, os custos da taxação seriam compensados pelo 

aumento do nível de atividade econômica com os investimentos. O efeito líquido seria, 

então, aumento do PIB e do emprego e redução de emissões (Cenário C2).  
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Figura 3 - Principais resultados macroeconômicos C2: Investimento + taxa de 

Carbono  (desvio % acumulado em relação ao cenário base- de 2021 a 2030) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
 

A Figura 3 detalha os resultados macroeconômicos, ano a ano, para o cenário C2, de 

investimentos e financiamento via precificação de carbono. Neste cenário, inicialmente, 

o consumo das famílias seria negativamente afetado pela política, pois a taxação geraria 

aumento de preços relativos e redução da renda para as famílias na forma de remuneração 

aos fatores produtivos. Em 2022, essa redução seria de 0,3% em relação ao cenário base, 

mas, no ano seguinte, o consumo das famílias voltaria a crescer, partindo de um desvio 

de 0,2% maior que o cenário base em 2023 para 7,1% maior em 2030. Do ponto de vista 

do emprego e do PIB real, resultados similares seriam observados, iniciando-se negativos 

e tornando-se positivos a partir de 2024. No ano inicial da política, essas variáveis 

sofreriam reduções de 1,6% e 0,9% em relação ao cenário base, respectivamente. Já em 

2030, os ganhos acumulados seriam de 2,4% e 4,2% em relação ao cenário base, em que 

não há taxação e investimentos verdes direcionados. Ademais, observa-se na Figura 2 

mitigações significativas das emissões durante todo período. 

4.2. RESULTADOS SETORIAIS 

As Tabelas 6 e 7 apresentam os setores mais impactados pelos dois cenários simulados.  
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Tabela 6 - Nível de Atividade Setorial no Cenário C1: Taxa de Carbono (desvio % 

acumulado em relação ao cenário base, 2030) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
 

No cenário C1, os setores que mais emitem seriam, inicialmente, os mais negativamente 

impactados em termos de variação na atividade econômica. Conforme observado na 

Tabela 6, entre os setores mais prejudicados pela política de taxação de carbono estariam 

atividades que possuem alto intensidade de emissões (setores associados à pecuária, 

transporte, carvão). 

Por outro lado, em relação aos setores mais beneficiados, em termos de nível de atividade, 

ao longo do período 2020-2030, é possível observar ganhos acumulados para alguns 

setores. Esses ganhos decorreriam, como elucidado nos resultados macroeconômicos, da 

redução no custo dos fatores primários. Assim, os setores que são pouco impactados pela 

taxação de carbono conseguiriam obter benefício proveniente da redução dos custos dos 

fatores primários até mesmo maior que o prejuízo decorrente do aumento do custo com 

insumos intermediários intensivos em emissões. Setores exportadores (café, soja, milho, 

minério) são especialmente beneficiados pela queda de custos no mercado interno e 

aumento das exportações. 

Setor Setor
Café em grão 29,31 Edificações -23,49
Aluguéis não-imobiliários 21,34 Pesquisa e desenvolvimento -22,95
Soja em grão 14,30 Obras de infraestrutura -21,95
Minério de ferro 14,25 Artefatos de cimento e gesso -20,85
Algodão e outras fibras 12,00 Cimento -20,45
Milho em grão 9,95 Serviços para construção -20,31
Serviços de hotelaria 8,68 Transporte de passageiros -19,79
Defensivos agrícolas 8,30 Outros produtos do laticínio -19,78
Minerais metálicos não-ferrosos 6,43 Carvão mineral -19,17
Produtos químicos orgânicos 5,89 Pescado industrializado -18,83
Serviços de arquitetura e engenharia 5,83 Bovinos e outros animais -17,44
Adubos e fertilizantes 5,59 Tratores e outras máquinas agrícolas -17,28
Produtos do fumo 5,45 Máquinas para escritório -16,00
Produtos químicos inorgânicos 5,13 Material eletrônico e de comunicações -15,95
Artigos de borracha 4,66 Carne de bovinos -15,88
Açúcar 3,88 Suínos -14,84
Resinas, elastômeros e fibras 2,97 Termoelétrica Carvão -14,31
Produtos da metalurgia de não-ferrosos 2,55 Leite de vaca e de outros animais -13,93
Naftas para petroquímica 2,46 Carne de suínos -13,45
Celulose 2,42 Eletrodomésticos -12,26

var% em 2030 var% em 2030
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Enquanto o primeiro cenário é importante para entender o custo (macroeconômico e 

setorial) da taxação de carbono de forma a arrecadar a receita necessária ao financiamento 

dos investimentos, o segundo cenário simula os impactos conjuntos do pacote de 

investimentos com custo equivalente à arrecadação do cenário anterior. Assim, setores 

antes prejudicados pela taxação por suas elevadas emissões, tornar-se-iam favorecidos 

pela adoção de tecnologias ambientalmente eficientes (Tabela 7). É o que ocorre, por 

exemplo, com os setores de Edificações, Pesquisa e Desenvolvimento, Cimento, 

Transporte de Passageiros, Obras de infraestrutura, Serviços para a construção e Artefatos 

de cimento e gesso, que em C1 estariam entre os mais prejudicados e, em C2, situaram-

se entre os mais beneficiados, dado que se referem a setores receptores dos investimentos 

verdes. Assim, com os resultados do C1, outras alocações de investimentos verdes podem 

ser analisadas para alcançar resultados setoriais desejados, reduzindo o impacto negativo 

ou aumentando o impacto positivo setorial associado às políticas de redução das emissões 

via taxação de carbono. 
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Tabela 7 - Nível de Atividade Setorial no C2: Investimento + Taxa de Carbono 

(desvio % acumulado em relação ao cenário base, 2030) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
 

Os setores mais prejudicados no cenário C2 seriam aqueles mais duramente afetados pelo 

aumento dos custos no mercado interno, notadamente em decorrência da taxação sobre 

produtos intensivos em carbono. Esses setores seriam negativamente impactados tanto 

pelo aumento do custo dos fatores produtivos e insumos intermediários como pela queda 

das exportações. Destacam-se setores de culturas agrícolas, pecuária e indústria extrativa.  

Em relação às emissões, a queda setorial está associada aos custos marginais de redução 

nas emissões. Setores com menores custos para mitigar apresentariam maiores reduções 

das emissões no cenário de taxação. Por outro lado, nos cenários em que o investimento 

é direcionado para as MTD, os setores que apresentariam maiores reduções nas emissões 

são aqueles que realizariam os investimentos, uma vez que a redução é resultado do 

próprio investimento. Os setores com maiores reduções nas emissões nos três cenários 

analisados encontram-se representados na Tabela 8. 

  

Setor Setor
Edificações 20,36 Pescado industrializado -30,89
Pesquisa e desenvolvimento 19,90 Carvão mineral -23,38
Obras de infraestrutura 18,92 Ferro-gusa e ferroligas -18,28
Serviços para construção 16,15 Carne de aves -13,14
Artefatos de cimento e gesso 15,30 Carne de suínos -10,67
Usina hidroelétrica 15,22 Serviços de hotelaria -10,56
Tratores e outras máquinas agrícolas 14,34 Minerais metálicos não-ferrosos -10,26
Pequenas Centrais Hidrelétricas 14,24 Produtos químicos inorgânicos -9,38
Usina Eólica 14,24 Produtos químicos orgânicos -8,94
Usina Solar 14,24 Produtos da metalurgia de não-ferrosos -8,73
Material eletrônico e de comunicações 14,16 Artigos de borracha -8,00
Café em grão 13,88 Suínos -7,92
Termoelétrica Biomassa 13,61 Resinas, elastômeros e fibras -7,63
Máquinas para escritório 13,33 Arroz, trigo e outros cereais -7,47
Outros da lavoura permanente 11,28 Carne de bovinos -7,30
Gasoálcool 10,94 Produtos químicos diversos -7,11
Soja em grão 8,49 Aluguéis não-imobiliários -6,84
Outros da lavoura temporária 8,39 Petróleo e gás natural -6,62
Serviços pessoais 8,36 Celulose -6,53
Educação privada 8,27 Tecidos -6,29

var% em 2030 var% em 2030
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Tabela 8 - Setores com maiores reduções acumuladas nas emissões em 2030  

(desvio % acumulado em relação ao cenário base, 2030) 

C1: TAXA DE CARBONO 
C2: INVESTIMENTOS + TAXA DE 

CARBONO 

SETOR 

REDUÇÃO 
DAS 

EMISSÕES 
(VAR%) 

SETOR 

REDUÇÃO 
DAS 

EMISSÕES 
(VAR%) 

Carvão mineral -30,11 Pescado industrializado -33,97 
Carne de aves -26,67 Água, esgoto e gestão de resíduos -26,25 

Carne de suínos -22,47 Ferro-gusa e ferroligas -24,95 
Pescado industrializado -21,14 Carvão mineral -23,24 

Suínos -17,30 Suínos -19,03 
Carne de bovinos -16,75 Produtos químicos inorgânicos -17,96 

Bovinos e outros animais -16,24 Leite de vaca e de outros animais -17,23 
Leite de vaca e de outros animais -14,87 Bovinos e outros animais -17,00 

Transporte de passageiros -13,44 Aves e ovos -16,03 
Aves e ovos -11,86 Produtos químicos orgânicos -15,46 

Transporte de carga -11,86 Carne de aves -14,61 
Leite -11,59 Minerais metálicos não-ferrosos -14,36 

Rações balanceadas para animais -11,58 
Produtos da metalurgia de não-

ferrosos 
-12,66 

Cimento -11,32 Arroz, trigo e outros cereais -12,40 
Outros produtos do laticínio -11,07 Artigos de borracha -11,31 
Arroz, trigo e outros cereais -10,66 Carne de suínos -10,97 
Termoelétrica Óleo Diesel -9,19 Gasoálcool -10,43 

Distribuição de gás e outras 
utilidades 

-9,00 Resinas, elastômeros e fibras -10,02 

Adubos e fertilizantes -8,90 Produtos químicos diversos -9,98 

Artefatos de cimento e gesso -8,73 
Outros produtos do refino do 

petróleo 
-9,56 

Termoelétrica Gás Natural -6,99 Óleos vegetais e animais -9,99 
Outros da lavoura permanente -6,85 Produtos químicos diversos -9,37 

Termoelétrica Óleo Combustível -6,79 Diesel - biodiesel -9,02 
Laranja -6,26 Máquinas para extração mineral -8,74 

Pesca e aquicultura -6,26 Componentes eletrônicos -8,58 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do BeGreen. 
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