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Carta da
presidente
ual é o País que nossos negócios
estão construindo?
Qual é o País que nossas lideranças
políticas pretendem construir?
Com base nesses dois questionamentos,
que devem ser construídos conjuntamente e
alinhados em prol do bem estar econômico,
ambiental e social, apresentamos aqui 10
propostas que contemplam boa parte dos
debates atuais em relação ao desenvolvimento
sustentável. As soluções foram elaboradas em
conjunto no Conselho de Líderes do Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS). Trata-se de um grupo de
trabalho formado por executivos de empresas
que respondem a um faturamento equivalente a
45% do PIB Nacional.
A exemplo do que fez em 2014, o CEBDS
provocou ao longo de meses as mais altas
lideranças empresariais do País no sentido de
elaborar o plano ideal para que o Brasil se alinhe
com as melhores práticas de desenvolvimento
sustentável. Desta vez, sob a égide dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da
Organização das Nações Unidas, cujas diretrizes
pautaram as inúmeras questões debatidas no
âmbito do Conselho de Líderes. Como desobstruir
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os caminhos, evidenciar potencialidades, explorar
oportunidades e contribuir efetivamente para um
futuro sustentável? O que fazer para chegar lá?
Elencamos temas que devem ter seus gargalos
tratados de maneira urgente, para fazer com que
o País desponte na liderança do desenvolvimento
sustentável mundial ao longo do mandato do
próximo presidente da República. Temos uma
janela de oportunidade única. Além de alçar uma
nova liderança no Poder Executivo, as eleições
de 2018 vão compor a base do Congresso
Nacional que nos próximos anos responderá pela
regulamentação desses pilares que sustentam a
economia sustentável.
O trabalho realizado pelo Conselho de Líderes
teve como foco principal as áreas nas quais
o CEBDS sabe que pode fazer a diferença,
com o apoio de instituições com agendas
complementares para que avancemos juntos.
Os temas abordam basicamente planejamento
energético com base em fontes renováveis e
sustentáveis, preservação dos biomas brasileiros
como fator estratégico, mecanismo financeiros
para investimentos em infraestrutura, eficiência
hídrica, redução de emissões e inclusão no
mercado de trabalho. Cada um é apresentado com
suas respectivas justificativas e metas pretendidas.

O que é o
Cebds?
Mais do que formular propostas, nossa
intenção é trabalhar em parceria
com o poder público. Nesse sentido,
em cada tema abordado neste
documento, teremos na linha de
frente embaixadores representados
pelos executivos que coordenam as
empresas relacionadas. Acreditamos
que, dessa forma, podemos
estabelecer a interlocução necessária
para o devido engajamento das
lideranças empresariais no processo.
Por fim, cabe destacar que a inserção
dos ODS como diretriz no trabalho
realizado pelo Conselho de Líderes
tem como propósito atender aos
rumos de um novo padrão global
mundial de crescimento econômico.
Planejar o desenvolvimento do
País para os próximos anos com
base nesses indicadores significa
se preparar para novos fatores de
competitividade global.

O CEBDS é uma associação civil sem fins
lucrativos que promove o desenvolvimento
sustentável nas empresas que atuam no Brasil,
por meio da articulação junto aos governos e a
sociedade civil, além de divulgar os conceitos
e práticas mais atuais do tema. A instituição foi
fundada em 1997 por um grupo de grandes
empresários brasileiros atento às mudanças e
oportunidades que a sustentabilidade trazia,
principalmente a partir da Rio 92.
Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos
empresarias do país, com faturamento
equivalente a cerca de 45% do PIB e responsáveis
por mais de 1 milhão de empregos diretos.
Representa no Brasil a rede do World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD),
que conta com quase 60 conselhos nacionais e
regionais em 36 países, atuando em 22 setores
industriais, além de contar com 200 grupos
empresariais que atuam em todos os continentes.

Marina Grossi
Presidente do CEBDS
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Introdução
arantir a expansão da economia
brasileira no longo prazo, a partir de
políticas públicas capazes de assegurar
a necessária retomada do crescimento
em bases sustentáveis, será um compromisso
inadiável do próximo Governo. A eficiência como
instrumento de otimização de processos e de
aumento de competitividade já é uma realidade
em diversos países.

Temos pela frente, portanto, a complexa tarefa
de formar consensos em torno de uma agenda
transformadora; a de compatibilizar expansão
econômica, novos investimentos e aumento
da competitividade, com mudança no modelo
de crescimento do País, que resultem em
melhor qualidade de vida da população, sem
comprometimento das gerações futuras. Em duas
palavras, desenvolvimento sustentável.

A geopolítica mundial já se reorganiza em torno
dessa mudança de paradigma, inclusive entre
países que fazem companhia ao Brasil como
signatários de compromissos já assumidos em
foros internacionais.

O cenário atual, entretanto, é diverso e o Brasil
tem pressa. Pela sua expressiva biodiversidade,
o País apresenta vantagens comparativas em
relação aos demais, mas, apesar de seu potencial,
o País viu suas emissões crescerem 12,6% nos
anos de 2015 e 2016, mesmo diante de uma
redução do Produto Interno Bruto (PIB) de 7,4% no
mesmo período1. Há, portanto, muito a ser feito.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o próximo
governo terá pela frente oportunidade ímpar
de promover um novo ciclo de crescimento
compatível com as novas exigências do planeta.

Nesse sentido, os próximos quatro anos serão
decisivos para que o País possa reafirmar sua
postura ativa e de vanguarda em relação à
agenda global da sustentabilidade. Assumimos,
com a assinatura do Acordo de Paris,
compromisso de reduzir em 37% as emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 2025, com
indicação para alcançar 43% em 2030, em relação
a 2005. Tal compromisso evidencia a importância
e responsabilidade do futuro governo em
elaborar e conduzir com êxito políticas públicas
capazes de assegurar o cumprimento das
metas empenhadas e, em paralelo, promover
o crescimento - necessário e urgente - da
economia brasileira.
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Ciente dos desafios que esperam o futuro
presidente da República, o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) elaborou 10 propostas, consolidadas
na Agenda CEBDS por um País Sustentável,
aqui apresentada no intuito de colaborar com os
1

SEEG, 2017. http://www.observatoriodoclima.eco.br/wpcontent/uploads/2017/10/seeg2017presskit_FINAL.pdf

candidatos à presidência na formulação de suas
políticas de governo. As propostas abrangem
questões ligadas à energia, ao combate ao
desmatamento, à precificação do carbono e a
aquelas relacionadas ao uso da água e sobre
equidade de gênero e raça, temas considerados
prioritários para reverter o atual cenário e levar o
Brasil rumo a uma economia de baixo carbono,
intensa em pesquisa e inovação e com evolução
significativa do seu desempenho socioambiental.
A sustentabilidade passou a ser vista como fator
competitivo e o CEBDS - que reúne grupos
empresariais de setores da indústria, agricultura e
de serviços, com faturamento equivalente a cerca
de 45% do PIB brasileiro. Construiu, com seus
associados, uma agenda que contempla esse
novo modelo de gestão no mundo corporativo.
Mas é preciso mais. É preciso um projeto nacional,
com políticas públicas e ações adequadas para
se atingir os objetivos pretendidos. Se nada for
feito nos próximos quatro anos, chegaremos a
2025 com poucos motivos para nos orgulhar
como nação sustentável e, por falta de um
projeto de país, continuaremos a perder preciosas
oportunidades na nova geopolítica que está se
desenhando globalmente.
A Agenda CEBDS propõe ações para a transição
em direção a uma economia de baixo carbono,
por meio de marcos legais que dialogue com
a inovação tecnológica e mecanismos de
financiamento, como o mercado de carbono
e critérios sustentáveis para crédito. As ideias
presentes neste documento apontam caminhos
para a modernização do modo como os
brasileiros vivem e produzem, desde recursos
como água e eletricidade, até serviços como
transporte e crédito, passando pela busca por
condições justas no mercado de trabalho.

O cenário atual,
entretanto, é diverso
e o Brasil tem pressa.
Pela sua expressiva
biodiversidade, o País
apresenta vantagens
comparativas em relação
aos demais, mas, apesar
de seu potencial, o País viu
suas emissões crescerem
12,6% nos anos de 2015
e 2016, mesmo diante de
uma redução do Produto
Interno Bruto (PIB) de 7,4%
no mesmo período.

No setor de energia, destaca-se a necessidade
urgente de aumento do uso de fontes renováveis
e de novas políticas de eficiência energética, que
combatam o desperdício. Segundo os dados
mais atuais, as fontes de energias renováveis
respondem por menos da metade (43,5%) da
matriz energética brasileira. Os combustíveis
fósseis, que mais contribuem para as emissões
de GEE, ainda representam a maior parcela. É
preciso que o Brasil utilize, em larga escala, seu
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potencial hídrico, solar, eólico e de biomassa a
fim de ampliar suas fontes limpas de geração.
Atualmente, o setor de energia responde por
19% de emissões de GEE no Brasil, um dos
mais elevados, conforme dados do Sistema de
Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(SEEG). A necessidade de redução, portanto,
tornou-se prioritária.
Com relação ao desmatamento, a proposta leva
em conta o fato de que, historicamente, o Brasil
registra no desmatamento a maior fonte de
emissões de GEE, com impactos negativos sobre
o aquecimento global. As emissões cresceram
nos últimos anos, atingindo alta de 8,9% em 2016
em relação ao ano anterior. O País responde,
atualmente, por cerca de 3,5% (2,278 bilhões de
toneladas brutas de gás carbônico equivalente)
do total das emissões mundiais lançadas na
atmosfera, tornando-se o sétimo maior emissor do
mundo. Precisamos reduzir tais danos. Mecanismos
para aumentar o controle sobre a devastação das
florestas do País e zerar o desmatamento líquido
são apresentados na Agenda CEBDS, em uma
proposta que pode levar o Brasil ao protagonismo
compatível com seu potencial.
A sustentabilidade envolve também questões
relativas ao uso eficiente da água, ampliação
de técnicas para sua reutilização, projetos de
revitalização de bacias como elementos para
o ambiente e produção, e universalização do
saneamento básico. Enfrentamos o risco real
de finitude da água, devido à uma gestão
inadequada. Diante dessa perspectiva, parte
da indústria nacional passou a incluir em
seus cálculos de investimentos o risco de
escassez, e tem investido no reúso da água,
com tratamento adequado, em seus processos
de produção. A ampliação dessas práticas,
entretanto, requer legislação específica para sua
regulamentação, tarefa que o próximo governo
pode desempenhar com êxito.
No processo de fortalecimento das políticas
públicas, é essencial que seja contemplada a
agenda local, promovendo ações que favoreçam
a sustentabilidade das cidades, especialmente
em mobilidade urbana e no tratamento adequado
de resíduos sólidos urbanos. É necessário
reconhecer o papel dos governos regionais
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e municipais e apoiá-los para que tenham
condições de implementar ações a nível local,
de forma a cumprir e até superar a ambição das
metas nacionais.
Em linha com a agenda internacional, a busca
por diversidade, fundamental numa sociedade
que demanda mais equidade, inclusive no
mercado de trabalho, está refletida na proposta
da Agenda CEBDS de aumento da transparência
nas informações sobre raça e gênero nos cargos
do Poder Executivo Federal. Mulheres e negros
são, hoje, sub-representados nas diversas esferas
da sociedade. O setor público tem em mãos
mecanismos de liderança capazes de mudar o
cenário atual, aumentando a representatividade
desses grupos entre os servidores públicos,
tornando-se, assim, referência para
transformações mais amplas na sociedade.
Desafios como os apresentados compõem,
também, a agenda global para a próxima
década. O Brasil é signatário de dois acordos
internacionais, ambos promovidos pela ONU;
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e o Acordo de Paris. Os 17 ODS, que
resultaram em 169 metas globais, foram definidos
durante a Cúpula das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável, em 2015, e deram
origem ao conjunto de diretrizes, ações e metas
de sustentabilidade e combate à pobreza de
todos os Estados-membro, até 2030.
O Acordo de Paris, resposta mundial ao
aquecimento global, é fruto da Conferência das
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em
inglês). A partir do Acordo, os Países signatários
propuseram e assumiram suas próprias metas,
representadas pela Contribuição Nacionalmente
Determinada (NDC, sigla em inglês), com
as quais se comprometeram. As NDCs são
instrumentos extremamente relevantes para a
comunidade internacional por constituir uma
agenda autodeterminada e aceita por sociedade,
empresas e governos  inclusive o brasileiro -,
embasando ações privadas e políticas públicas
com vistas ao desenvolvimento sustentável.
A NDC brasileira apresenta um compromisso
de reduzir, em 2025, 37% das emissões totais
de GEE em relação ao ano de 2005, o que pode

ser atingido de diversas maneiras. O documento
apresenta algumas metas setoriais, que
podem ser complementadas ou modificadas.
O CEBDS, com este documento, vem contribuir
para o debate sobre como essa meta total
poderá ser cumprida com a contribuição dos
diferentes setores, indicando ações que podem
ser implementadas para que o compromisso
do Brasil possa ser efetivo para o clima e, ao
mesmo tempo, potencialize as oportunidades da
economia sustentável.
Os ODS e o Acordo de Paris são marcos que
representam um ponto de virada para o mundo
na busca por um futuro mais sustentável e,
juntamente com a NDC brasileira, guiam as
propostas do CEBDS nesta Agenda e em todas
suas frentes de atuação. Atualmente, boa parte
das empresas brasileiras já desenvolve iniciativas
em linha com a Agenda 2030.
A mobilização de todos os setores da sociedade
é a forma mais eficiente de concretizar os
objetivos e alcançar as metas dos ODS e
da NDC brasileira. No que tange ao setor
empresarial, o CEBDS segue levando tais metas
para dentro das empresas, colaborando para
que as corporações alinhem suas estratégias
com propósitos sustentáveis. Assumimos
uma posição de permanente diálogo entre os
setores para a concretização dessas metas
com a criação do Conselho de Líderes, em
2015, uma instância de trabalho que reúne altos
executivos das empresas associadas ao CEBDS
e observadores da sociedade civil, cuja missão é
propor soluções e propiciar o desenvolvimento
sustentável nos negócios.

Naturalmente, o conjunto restrito de 10
propostas não abrange todos os temas relativos
ao desenvolvimento sustentável. Nos setores
agropecuário e florestal, por exemplo, o
CEBDS reforça sua atuação participando da
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura:
um movimento multisetorial, constituído por
lideranças nacionais do agronegócio, pelas
principais organizações civis da área de meio
ambiente e clima, além de representantes
do meio acadêmico, associações setoriais
e companhias líderes nas áreas de madeira,
cosméticos, siderurgia, papel e celulose, entre
outras.
A atuação da Coalizão é voltada para o
desenvolvimento de uma nova economia com
bases sustentáveis. Para isso, a recuperação
florestal ganha protagonismo, não só porque
mudanças no uso da terra representam 62%
do total das emissões brasileiras de GEE
(SEEG, 2018)2, dos quais 94% tem origem no
desmatamento, como pelo fato das florestas
serem a maior fonte terrestre de armazenamento
e captura de carbono da atmosfera, além de
cumprir função estratégica no ciclo hidrológico,
na preservação da biodiversidade e no
equilíbrio do clima. A ampliação substancial
do manejo sustentável das florestas nativas,
o desenvolvimento de plantios florestais
econômicos em áreas degradadas e a eliminação
da perda líquida de cobertura florestal são
algumas das aspirações da Coalizão.
2

“Emissões do Setor de Mudança do Uso da Terra” http://
seeg.eco.br/wp-content/uploads/2018/05/relatorios_
SEEG_2018_-_MUT_Final_v1_.pdf
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eficiente de energia elétrica e à melhoria e ao
desenvolvimento do transporte de cargas por
malha ferroviária eletrificada.

Sem iniciativas
transformadoras nos
próximos anos, o Brasil
corre o risco de enfrentar
o agravamento de
problemas relacionados à
saúde pública, à pobreza,
à violência, à segurança.
O Brasil é o segundo maior exportador agrícola.
Estimular a agricultura e a pecuária com uma
economia de base florestal, em conjunto com
a proteção, manejo e restauração de florestas
é trabalhar por empregos de qualidade e pela
preservação da biodiversidade. Os estudos e
publicações da Coalizão e do CEBDS mostram
que é possível explorar recursos naturais
de forma sustentável, desenvolvendo uma
bioeconomia competitiva e única.
A Coalizão trabalha para formular medidas que
transformem casos de sucesso em políticas
públicas. O CEBDS apoia e ratifica tais iniciativas,
acreditando na objetividade da agenda sugerida
pela Coalizão, que inclui propostas sobre
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA)
e expansão da produção rural sustentável e
de baixo carbono, conforme desenvolvido na
iniciativa global Climate Smart Agiculture – CSA, –
ou inteligência agroclimática, que endereça uma
agricultura com menos emissões, mais resiliência
e produtividade, liderada pelo World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), do
qual é representante no Brasil.
Em 2014, o CEBDS apresentou aos candidatos à
presidência da República 22 propostas, das quais
três foram trabalhadas e encaminhadas com mais
profundidade ao governo: aquelas relativas a
financiamento à energia renovável, ao consumo
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Agora, em 2018, nos dirigimos aos candidatos
à disputa presidencial por entender que a
Presidência é o agente responsável por induzir
a coordenação no sistema político brasileiro. O
CEBDS considera fundamental o compromisso
público a ser assumido pelos candidatos, sob
risco do desperdício de importante oportunidade
para discussão de temas que impactarão o futuro
do Brasil.
É notório que o caminho para uma sociedade
mais sustentável demanda debates e ações
relacionados a outros temas relevantes. Nesse
sentido, destacam-se os graves problemas
nas áreas de Segurança e Educação, que
exigem investimentos imediatos para garantir
atendimento às necessidades básicas da
população. No campo da educação, fundamental
para a construção de uma sociedade mais justa, o
CEBDS apoia as ideias e propostas do movimento
Todos pela Educação.
Sem iniciativas transformadoras nos próximos
anos, o Brasil corre o risco de enfrentar o
agravamento de problemas relacionados à saúde
pública, à pobreza, à violência, à segurança.
A mudança do clima impõe novos desafios à
competitividade e produtividade da economia,
afetando custos industriais e safras agrícolas.
Assim como em 2014, este documento mantém
os preceitos da transparência e intolerância com
a corrupção e reafirma a responsabilidade do
poder público na gestão adequada de recursos
financeiros e na manutenção da segurança jurídica.
Esperamos que as propostas aqui apresentadas
sirvam de incentivo para o aprofundamento do
diálogo entre a sociedade civil, empresariado
e poder público. É hora de unir a sociedade
em torno de um projeto de governo que leve
o Brasil ao protagonismo internacional rumo
à economia sustentável. Os próximos quatro
anos serão decisivos para isso. Unir o País em
torno de consensos sobre um novo modelo de
desenvolvimento é tarefa que o futuro presidente
pode desempenhar com êxito. Nós, do CEBDS,
estamos prontos para dar nossa contribuição.

PROPOSTA 1.
Superar a meta de 45%
de fontes renováveis na
matriz energética em
2030, promovendo uma
transição energética
para o País.

Situação atual.
A matriz energética3 brasileira apresenta
participação relevante de fontes de energias
renováveis, de 43,2% em 2017, com destaque
para a geração a partir da cana (17,4%) e
hidroeletricidade (11,9%). Embora esse valor
seja alto, se comparado à média mundial
(cerca de 15%), observou-se uma tendência de
queda recentemente uma vez que, em 2010, a
participação de energia renovável na matriz do
País atingia 47,5%. A queda nos últimos anos pode
ser considerada pequena, mas vai na contramão
da proposta da Contribuição Nacionalmente
Determinada (NDC, da sigla em inglês) brasileira,
que definiu participação de 45% de fontes
renováveis, em 20304. O consumo e a produção
de energia no país foram responsáveis, em 2016,
3

4

A matriz energética considera todas as necessidades
energéticas do país como transporte, processos industriais
e eletricidade.
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/
convencao/indc/BRASIL_iNDC_portugues.pdf

pela emissão de 423,5 milhões de toneladas, de
dióxido de carbono equivalente (CO2e), sendo
responsável por 19% do total nacional5. Desse
total, o setor de transportes representa 48%
(204 milhões de tCO2e); o setor industrial 17%
(71 milhões de tCO2e); o setor de produção de
combustíveis 9% (37 milhões de tCO2e) e o setor
elétrico 10% (43 milhões de tCO2e).

Onde queremos chegar.
1 - Aprimorar o perfil renovável e limpo do sistema
energético, superando a meta de 45% de fontes
renováveis em 2030 proposta pela NDC brasileira;
2 – Adotar sistema de governança definido e
funcional para conseguir realizar as mudanças
estruturais que redirecionarão o desenvolvimento
do setor de forma a atender à crescente
5

O setor de energia é o terceiro maior emissor ficando atrás
das mudanças no uso da terra com 51% das emissões e da
agropecuária com 22% das emissões (Relatório SEEG: http://
plataforma.seeg.eco.br/total_emission)
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demanda por energia com baixas emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE); 3 - Promover os
biocombustíveis, não só na matriz de transportes
quanto na elétrica, facilitar o financiamento
para fontes renováveis no que se refere à
biomassa e solar. 4 – Incentivar a eletrificação da
economia como veículo de descarbonização se
aproveitando da natureza predominantemente
renovável da matriz elétrica nacional por meio
da promoção de projetos de mobilidade elétrica
e de infraestrutura de transporte de carga com
baixas emissões de GEE.

Por que implementar essa proposta?
O Brasil precisa crescer nos próximos quatro anos
e, para tanto, demandará mais energia, uma vez
que expansão econômica e consumo energético
estão correlacionados. A questão fundamental
para o futuro, no momento presente, portanto,
é a de consolidar investimentos em fontes
energéticas limpas, reduzindo a participação
de combustíveis fósseis, a fim de atender à
urgente demanda por crescimento, sobretudo
se for superior à modesta taxa projetada. Caberá
ao governo, nos próximos quatro anos, realizar
projetos de infraestrutura necessários para o país,
garantindo a sustentabilidade da nova matriz
energética brasileira.
Nesse sentido, a inclusão da variável climática no
planejamento energético mostra-se fundamental
para evitar que o crescimento econômico
aumente as emissões de GEE a partir da energia.
Para que isso aconteça, o engajamento do
governo federal no processo será decisivo.
Para assegurar mais participação das fontes
renováveis propõe-se uma Lei de Transição
Energética para o Crescimento como
instrumento para atingir os objetivos definidos.
Nessa lei estaria contemplada a matriz elétrica e
todo o sistema energético, assim como a energia
gerada e consumida na indústria, no setor de
transportes e em edificações (CEBDS, 2017)6.
Isso implica na necessidade de um sistema
de governança definido e funcional, capaz de
6
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CEBDS. Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável. Estratégias de Desenvolvimento
de Baixo Carbono para o Longo Prazo. Rio de Janeiro. 2017
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Para assegurar mais
participação das fontes
renováveis propõe-se
uma Lei de Transição
Energética para o
Crescimento como
instrumento para atingir
os objetivos definidos.

realizar alterações estruturais que redirecionarão
o desenvolvimento do setor, de forma a atender
à crescente demanda por energia com baixas
emissões de GEE.
Entre os fatores que devem influenciar a
velocidade dessa transição estão os avanços
tecnológicos – notadamente em tecnologias
limpas de conversão de energia como eólica,
solar, biomassa e mobilidade elétrica – o acesso
ao financiamento e o desenho de políticas
públicas e arcabouço regulatório adequado. A
conjugação de estabilidade econômica e política,
de regras claras e objetivas e de promoção de
um modelo de negócios lucrativo para o setor
destacam-se como fatores chaves para uma
rápida evolução do uso das renováveis no País.
O aumento da participação de combustíveis
fósseis é responsável pelo aumento das emissões
emissões de GEE no setor energético brasileiro,
sobretudo no segmento de transporte, maior
fonte de pressão e responsável por 48,2% das
emissões, em 2017. Isso ocorre em função da
concentração no modal rodoviário, com intenso
uso do diesel. Para se ter uma ideia da dimensão
desse impacto, o transporte de caminhões
respondeu por 84,5 milhões de toneladas de CO2,
volume superior ao de todas as termelétricas
fósseis em operação no País, que foi de 54,2
milhões de toneladas7.

projetados até 2050. Apenas com a eletrificação
do modal ferroviário e desenvolvimento de
sistemas híbridos de propulsão em embarcações,
é possível reduzir o consumo energético destes
modais em até 33% (CEBDS, 2016a)9. O processo
mais racional e sustentável de transporte envolve,
ainda, o aproveitamento do modal hidroviário com
uso de fontes renováveis.
Apesar da notável participação de
biocombustíveis no consumo energético do setor
de transportes de passageiros (veículos leves)
e potencial que pode significar o bioquerosene
para a aviação, o aporte de subsídios e isenções
fiscais a combustíveis fósseis impactaram
negativamente a competitividade do etanol
no Brasil, com efeitos restritivos sobre o
desempenho da indústria sucroalcooleira.
Por essa razão, reforça-se, nessa Agenda, a
relevância do papel de programas e políticas
que reconheçam e reestruturem a cadeia de
valor de bioprodutos e produtos de baixa pegada
de carbono, de forma a fomentar pequenos e
médios produtores.
Iniciativas nessa direção, se bem conduzidas,
mudarão o cenário brasileiro de sustentabilidade.

Para reverter o atual cenário, propõe-se
investimentos na transição desse tipo de
transporte para modais elétricos. Os benefícios
são claros e mensuráveis; a eletrificação de
veículos, sobretudo os de transportes de cargas,
pode reduzir o consumo de combustíveis fósseis
em 20% até 20408. Além disso, mudanças do
modal permitirão diminuição de 83% no total
de GEE emitidos pelo transporte de cargas,
7

8

SEEG, Emissões dos setores de energia 2018
Vale destacar que as informações apresentadas datam de
2017 e, portanto, antecedem o acordo feito em maio de
2018 com os caminhoneiros, que impactará negativamente
nas emissões do setor.
ENERGY TRANSITIONS, 2017. A new electricity era: How
to decarbonize energy systems through electrification.
An analysis of electrification opportunities in transport,
buildings and industry prepared by Climate Policy Initiative
and Copenhagen Economics for the Energy Transitions
Commission. Janeiro de 2017.

9

CEBDS. Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável. Estudo de Melhoria e
Desenvolvimento de sistemas de Transporte de Cargas
por Malha Ferroviária Eletrificada. Rio de Janeiro. 2016.
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PROPOSTA 2.
Estabelecer políticas
para valoração de
atributos econômico,
social e ambiental
na seleção de
empreendimentos de
geração de energia,
de modo a construir
uma matriz elétrica
mais diversificada e
sustentável.

Situação atual.
A contratação atual de energia elétrica no âmbito
do Ambiente de Contratação Regulada (ACR)
baseia-se no sistema nacional de leilão, com
competição por preço, que tem como objetivo
atender ao princípio de modicidade tarifária. A
revisão do marco regulatório do setor elétrico,

16
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entretanto, está em discussão, com a Consulta
Pública nº 33 de 05/07/2017 do Ministério de
Minas e Energia. A proposta é valorar atributos
de fontes renováveis de energia a fim de
potencializar a expansão da geração com menos
emissão de carbono.

Onde queremos chegar.
Construção de uma matriz elétrica diversificada,
conciliando segurança do suprimento, baixo
custo, fontes renováveis e desenvolvimento de
potencialidades locais.

Por que implementar essa proposta?
A participação da hidroeletricidade na matriz de
geração elétrica brasileira tem caído ao longo dos
últimos anos, tendência que deve se manter na
medida em que grande parte do potencial hídrico
brasileiro remanescente encontra-se na Bacia
Amazônica, em áreas com grandes restrições
ambientais à construção de novas usinas.
Em um ambiente de desenvolvimento econômico
e crescente demanda por eletricidade é preciso
atenção às emissões no longo prazo, com a
perspectiva de expansão do sistema elétrico
por térmicas a fontes fósseis. Faz-se necessário,
então, propor mecanismos que incentivem
a expansão da geração elétrica de forma
diversificada, buscando minimizar impactos
ambientais e promovendo potencialidades
regionais. Onde novas unidades térmicas forem
necessárias, que sejam o mais eficiente possível
no controle de emissões.
A promoção de fontes renováveis de energia é
fundamental para contribuir com os esforços de
mitigação dos efeitos da mudança do clima no
Brasil e no mundo. Com esse objetivo, a NDC
brasileira propõe o aumento na participação de
fontes renováveis não-hidro na matriz elétrica do
País para 23% até 2030, incluindo energia eólica,
solar e de biomassa10.

Utilizar o vasto potencial
de fontes renováveis
do território nacional a
nosso favor, de forma
diversificada, resultará em
ampliação da capacidade
de geração com menor
impacto ambiental e
aproveitamento de
potencialidades regionais.

Os ganhos serão expressivos. Utilizar o vasto
potencial de fontes renováveis do território
nacional a nosso favor, de forma diversificada,
resultará em ampliação da capacidade de
geração com menor impacto ambiental e
aproveitamento de potencialidades regionais. Em
síntese, maior desenvolvimento socioeconômico
local, menores emissões de GEE e maior
segurança ao sistema.
10

http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/
convencao/indc/BRASIL_iNDC_portugues.pdf
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Exemplo de aproveitamento regional reside no
potencial de geração solar térmica combinada
com biomassa no semiárido brasileiro, que
tem potencial de 38GW, e onde a combinação
de energia solar térmica com outras fontes de
geração, como biomassa, torna-se alternativa
importante para estender a geração além do
período de sol, a partir da queima de uma fonte
complementar11. Tal estratégia poderá ser
adotada, com êxito, em regiões com baixo Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), como a do
semiárido do País.
A proposta é que o novo modelo, considere
diferentes mecanismos para incorporar os
atributos ambientais e sociais no processo de
escolha das opções de expansão da geração de
eletricidade. Inclusive, a valoração de atributos
ambientais, que consiste na precificação de tais
atributos de forma que possam ser competitivos
em um ambiente de mercado aberto, consta de
Consulta Pública em curso, embora não fique
claro de que forma tais atributos serão definidos e
precificados.
O objetivo das mudanças no modelo de
contratação é o de fomentar a expansão de
fontes renováveis de geração, como eólica, solar
e biomassa. Nesse sentido, as possibilidades em
estudo para atribuição de valores ambientais e
sociais incluem, também, instrumentos como os
de leilões dedicados, por tipo de fonte geradora
(como os leilões de energia renovável) ou por
região (leilões regionais). A ideia central da
proposta é a de evitar que opções de geração
com diferentes custos e riscos associados
concorram conjuntamente. Assim, restringe-se
o ambiente de competição às alternativas que
preencham os requisitos de atendimento aos
critérios ambientais ou sociais exigidos.
Por fim, há que se considerar, também, a
inclusão de atributos técnicos e operacionais
na escolha das tecnologias de geração elétrica.
Fontes renováveis variáveis (como eólica, solar
e hidráulica a fio d’água – hidrelétricas sem
reservatório de armazenamento de água) podem
demandar medidas para sua integração à rede.
Sem a implementação de tais medidas, nem toda
a geração a partir de fontes renováveis variáveis
11
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Soria et al – 2015.
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poderá ser acomodada pelo sistema elétrico.
Devido à falta de controle sobre a quantidade
de energia proveniente de Fontes Renováveis
Variáveis, pode haver um descasamento da
produção com a demanda, levando, portanto, a
perdas. Isso pode prejudicar a economicidade das
Fontes Renováveis Variáveis e torná-las menos
eficazes como opções de descarbonização.
Nesse contexto, algumas opções são possíveis,
como a complementaridade entre fontes,
integração regional, a construção de redes de
transmissão e distribuição robustas e inteligentes,
capazes de suavizar a saída da energia
proveniente das Fontes Renováveis Variáveis e
conectar fontes flexíveis (vide proposta 4).
Também pode- se considerar a introdução do
conceito de Sistemas Renováveis Híbridos, como,
por exemplo: Usina Eólica + Solar; Usina Eólica
+Solar + Armazenamento, entre outros, visando
otimizar custos, reduzir intermitência e ampliar
a participação das renováveis na expansão do
parque gerador elétrico.
O Gás Natural, apesar de ser um combustível
fóssil, caso seja garantida composição adequada,
pode assumir um papel importante devido à
sua flexibilidade de operação em turbinas a
ciclo aberto e seu relativamente baixo fator
de emissão. A literatura indica que combinar
diferentes medidas de integração é a forma
mais efetiva de se agregar fontes de energia
renováveis variáveis a redes elétricas.
Além das medidas técnicas e operacionais,
a intergeração de toda a geração de energia
proveniente de fontes Renováveis Variáveis
requer medidas institucionais, regulatórias
e de mercado. Tais medidas incluem ações
que promovam a interação assídua entre as
instituições responsáveis pelo planejamento
e operação do sistema elétrico nacional;
regulamentação do uso da reserva operativa;
organização de leilões de serviços ancilares;12 e
aprimoramento dos modelos de planejamento,
operação e formação de preços.
12

O termo ancilar é associado à prestação de determinado
serviço, não associado ao fornecimento de energia elétrica,
mas sua prestação é indispensável para a garantia da
segurança, qualidade, estabilidade e confiabilidade do sistema.

PROPOSTA 3.
Reavaliar a meta
da Contribuição
Nacionalmente
Determinada (NDC)
Brasileira relacionada
à eficiência energética
de 10% no setor
elétrico, alcançando
uma economia entre
15 e 20%, em 2030.
Situação atual.
A meta, quando comparada aos dados atuais,
pode parecer ambiciosa, uma vez que o Brasil
desperdiça, por ano, cerca de 100 milhões de
MWh, algo em torno de 15% do consumo anual de
energia elétrica, segundo a Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Conservação de
Energia (Abesco). Mas o estudo também aponta
para um potencial de economia de R$ 52,17
bilhões, por ano, caso o País adote medidas
necessárias para otimização no consumo de

energia. Somente em 2017, o potencial de
economia de energia superou 60 milhões de
MWh, o suficiente para abastecer uma cidade
com 340 mil habitantes durante um ano inteiro.
O Brasil já conta com iniciativas para promoção
de Eficiência Energética (EE), como o Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL), o Programa nacional da Racionalização
do uso de Derivados do Petróleo e do Gás natural
(CONPET), Programa de Eficiência Energética
das distribuidoras de energia, regulados pela

CEBDS

19

ANEEL, e o Programa Brasileiro de Etiquetagem
de Eletrodomésticos e de Edificações. Ainda assim,
o elevado desperdício de energia no País reflete a
importância de uma politica governamental clara
e o adequado alinhamento e coordenação das
diversas ações de eficiência energética entre os
diversos atores: governos, distribuidoras, ANEEL e
os consumidores.

Onde queremos chegar.

Modelos mais eficientes
de consumo de energia
geram ganhos de
produtividade, pela
capacidade de entrega de
uma mesma quantidade
de serviços energéticos
com menor consumo de
energia primária.

Os níveis de eficiência energética no Brasil
estão ainda muito aquém daqueles observados
em outros países. O Brasil ocupa a vigésima
colocação num ranking de eficiência energética
das 25 maiores economias do mundo13. É possível
buscar metas mais ambiciosas de eficiência
energética do que a prevista na NDC brasileira
e, para tanto, é necessário eliminar barreiras
à implementação de medidas de EE (CEBDS,
2016b)14, criando programas coordenados e
focados em atingir as metas estabelecidas para
2030. Ações como a melhoria do gerenciamento
energético pelo lado da demanda no setor
industrial, energético, elétrico, nas edificações
e na agricultura mediante programas de EE e
ampliação do LED na iluminação pública devem
ser realizadas.

Por que implementar essa proposta?
Ações de EE possuem benefícios diretos e
indiretos para toda a sociedade. Permitem
investimentos ambientalmente responsáveis,
reduzindo a necessidade de novas usinas e de
expansão das redes de energia elétrica, além de
custos relativos ao consumo de combustível e
operação e manutenção nas usinas, com impacto
potencial sobre tarifa para os consumidores
em geral. Como efeito direto, contribuem para
a redução de emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) e, em última análise, para maior
competitividade das empresas.
13

14
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SEEG. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de
Gases de Efeito Estufa. Emissões dos Setores de Energia,
Processos Industriais e Uso de Produtos. 2018.
CEBDS. Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável. Consumo Eficiente de Energia
Elétrica: uma agenda para o Brasil. Rio de Janeiro. 2016

Apesar de o governo contar com programas
tradicionais de EE, sua atuação precisa ser
aprimorada, intensificada e coordenada. No País
não existem padrões obrigatórios para instalações
elétricas em prédios e residências e as exigências
sobre eficiência energética só se aplicam a
poucos equipamentos eletroeletrônicos. Observase, também, que a maior parte dos instrumentos
de promoção à EE limita-se ao fornecimento
de informação, deixando de lado instrumentos
regulatórios e incentivos econômicos.
Caberá, portanto, ao novo governo, medidas
efetivas para implementar e coordenar uma
politica nacional de eficiência energética. Por
exemplo: alterar regulamentações; aprimorar as
condições para desenvolvimento do mercado de
EE; promover a conscientização e a capacitação
da população; e consolidar os incentivos
necessários para que empresas e sociedade civil
adotem instrumentos de EE.

das ações de EE, fazendo com que mais unidades
consumidoras (indivíduos ou empresas) adotem
ações para reduzir seu consumo de eletricidade16.
Por fim, deve-se salientar que EE abrange não
apenas o setor elétrico, mas também o consumo
de combustíveis. As ações, portanto, devem
ser adotadas, também, pelos segmentos de
transportes e indústria.
Modelos mais eficientes de consumo de energia
geram ganhos de produtividade, pela capacidade
de entrega de uma mesma quantidade de
serviços energéticos com menor consumo de
energia primária.

A adoção incentivada da ISO-50001, certificação
criada a pedido da UNIDO, United Nations
Industrial Development Organisation, também
se coloca como instrumento de segurança
energética e desenvolvimento sustentável,
oferecendo um caminho para o mapeamento e
organização de esforços de EE.
Eficiência energética pode ser resumida pelo
conjunto de ações que reduzem a quantidade de
energia utilizada para prover produtos e serviços e
possuem benefícios diretos e indiretos para toda
a sociedade. Além, daqueles já destacados, os
impactos positivos incluem a redução de custos
relativos ao consumo de combustível e operação
e manutenção nas usinas, com efeito potencial
sobre tarifas de energia elétrica dos consumidores
em geral; e o aumento da competitividade das
empresas que investem em EE.
Uma série de entraves à implementação de
ações de EE como desinformação, custos
de agência15, altos custos de financiamento,
priorização de investimentos, falta de recursos
humanos e de capital precisarão ser endereçados.
Portanto, há a necessidade de implementação de
medidas que busquem aumentar a abrangência
15

Custos de agência ocorrem quando quem consome a
energia não é o agente que paga por ela.

16

Para uma listagem abrangente de medidas concretas para
fomentar a EE no Brasil, vide CEBDS (2016).
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PROPOSTA 4.
Incentivar os
investimentos em
geração distribuída
por meio de fontes
renováveis e
modernizar o modelo
regulatório para
fomentar investimentos
em smart grid.
Situação atual
A utilização de sistemas de geração distribuída
(GD) ainda está em fase inicial, no Brasil, tendo
atingido em 2018 350MW instalados, em 7,7
mil unidades17. Os números são tímidos, mas,
ainda assim, representaram aumento quatro
vezes superior ao total de instalações até então
existentes no País18.

22

17

Dados Geração Distribuída: Site ANEEL – classe de
consumo (http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Classe.
asp) e tipo de geração (http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/
GD_Fonte.asp)

18

Plano Decenal de Expansão de Energia – 2026. Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Energético, 2017 (MME).
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A expansão observada revela, portanto, haver
um bom espaço para o desenvolvimento de
GD na próxima década. O Plano Decenal de
Expansão de Energia estima que, em 2026, o País
registre cerca de 770 mil usuários de sistemas
fotovoltaicos, suficientes para atender 0,6% do
consumo total nacional.
As normas atuais para geração distribuída,
regulada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica, permitem a conexão de geradores de até
5 MW na rede de distribuição, a partir de fontes
renováveis de energia ou cogeração qualificada,
o que amplia o acesso à geração distribuída para
um número maior de consumidores.

Com relação a redes inteligentes (smart
grids), o mercado brasileiro também se
encontra em fase embrionária, considerandose o potencial que o País apresenta. Mas
sua implantação, e consolidação, no Brasil,
deve alterar substancialmente a estrutura
competitiva da indústria, ao atrair, para
o mercado nacional, novos investidores
com competência tecnológicas, nas áreas
de software, hardware e equipamentos
de telecomunicação e automação.

Onde queremos chegar
Contribuir para a criação de políticas que
garantam maior poder de decisão dos
consumidores e fornecedores de energia.
Para tanto, será preciso investir no aumento
da capacidade de GD, sobretudo em fontes
renováveis, favorecendo a diversificação da
matriz energética e a aceleração da penetração
de redes inteligentes para providenciar o suporte
necessário a essa inserção.

Por que implementar essa proposta?
GD diz respeito à geração de eletricidade
conectada diretamente à rede de distribuição,
em geral feita pelo próprio usuário (on site).
Políticas de estímulo à GD, em linha com
estratégias de preservação ambiental,
contribuem para a expansão de fonte
renováveis, na medida que permitem acesso à
distribuição da energia gerada por pequenos
produtores, em geral, de solar, biomassa e
eólica. Trata-se, portanto, de uma mudança de
paradigma e vem ao encontro da necessidade
de tornar o sistema mais interativo.
Além disso, ao permitir a ligação dessa energia
diretamente à rede elétrica de distribuição pelo
próprio usuário, a GD pode reduzir necessidades
de investimentos em expansão de sistemas de
transmissão e distribuição, atenuando impactos
ambientais, que seriam provenientes de tais
projetos, possivelmente diminuindo perdas na
transmissão e contribuindo para a diversificação
da matriz energética.

A utilização de sistemas
de geração distribuída
(GD) ainda está em
fase inicial, no Brasil,
tendo atingido em 2018
350MW instalados, em
7,7 mil unidades.

O incentivo aos consumidores para investir em
GD por meio de fontes renováveis pode ser
alcançado por meio da disseminação do conceito
de GD entre os consumidores brasileiros,
demonstrando seus benefícios, como por
exemplo, a diversificação da matriz energética,
tornando-a mais sustentável do ponto de vista
ambiental, redução de custos de transmissão de
energia, geração de empregos de qualidade 30 empregos diretos e 3,1 empregos indiretos
por MW instalado (ABSOLAR), possibilidade de
desenvolver cadeia produtiva nacional, melhor
aproveitamento dos recursos e maior eficiência
energética nos empreendimentos.
Com relação aos consumidores, é importante
ampliar o acesso às informações sobre os
benefícios de se investir em GD por meio de
fontes renováveis. Mas não basta disseminar
o conceito de GD, a expansão do sistema
requer ampliação das linhas de financiamento
específicas e modernização do modelo
regulatório do setor elétrico brasileiro.
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A regulamentação da mini e micro geração
distribuída19 no Brasil permite a geração de
créditos de energia para a compensação de
geração excedente, inclusive em consórcios,
cooperativas ou condomínios, através do sistema
de net meetering20.
Apesar dos avanços em relação ao arcabouço
institucional para GD, a micro e mini geração,
em especial a partir de painéis fotovoltaicos,
ainda é irrisória, no Brasil. A capacidade instalada
de geração solar, no ano passado, foi de 247
MW distribuídas em 20 mil instalações, com
atendimento a 30 mil unidades consumidoras,
suficiente para atender a cerca de 367 mil
residências. O setor residencial é o principal
responsável pelas instalações, com 59%,
enquanto o setor comercial responde por 35%21.
É importante ressaltar que as redes de
eletricidade são fundamentais para apoiar
o desenvolvimento sustentável da geração
distribuída, pois permitem sua adequada
integração e o atendimento da demanda
mesmo que um determinado gerador não esteja
disponível em um determinado momento.
Outro desdobramento importante para a
integração de fontes renováveis e GD são as
redes inteligentes, ou smart grids, como são
mais conhecidas. Redes inteligentes integram
tecnologia de informação, telecomunicações,
sensoriamento/medição e automação,
permitindo aumentar significativamente sua
capacidade de atender sistemas com maiores
penetrações de fontes intermitentes e fontes de
energia distribuídas, além de reduzir os impactos
sobre o meio ambiente.

novos fornecedores. Em resumo, promovem
melhorias expressivas na gestão, monitoramento,
automação e qualidade da energia vendida.
O mercado de smart grid, como já foi dito, ainda
é incipiente, no Brasil. Atualmente, menos de
5% da rede é inteligente22, mas, levantamento
feito pela Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (Abradee) aponta para uma
perspectiva de substituição de um parque de
64 milhões de medidores – com investimentos
em equipamentos e softwares de medição,
automação, tecnologia da informação,
telecomunicações e dispositivos de geração
distribuída. Os investimentos, segundo a mesma
fonte, podem alcançar entre R$ 46 bilhões e R$
91 bilhões, até 2030.
Outras motivações estão relacionadas à
necessidade de redução das perdas técnicas e
não técnicas (furtos e fraudes), redução de custos
operacionais e capacidade de auto-recuperação.
Pelo lado da demanda, permitem controle maior
por parte do consumidor, como, por exemplo,
controles de tarifação, de nível de consumo ou
até mesmo sua interrupção. Um maior fomento
à resposta da demanda reduz os custos de
atendimento ao sistema elétrico nacional,
proporcionando uma maior confiabilidade e
modicidade tarifária aos consumidores finais.

Na prática, as redes inteligentes otimizam a
produção, distribuição e consumo de energia,
além de abrirem espaço para a entrada de
19

20

21
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Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída
refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW),
enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às
centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW
e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica,
ou 5 MW para as demais fontes.
No sistema net metering, ou Sistema de Compensação de
Energia, medidores bidirecionais medem o fluxo energético
em uma unidade consumidora dotada de microgeração.
Aneel, 2018.
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http://macroplan.com.br/visao-de-futuro-e-essencialpara-o-setor-eletrico-brasileiro-se-conectar-com-astransformacoes-tecnologicas-em-curso/

PROPOSTA 5.
Zerar o desmatamento
líquido nos biomas
brasileiros e
aumentar as taxas
de reflorestamento a
médio prazo.
Situação atual.
O Brasil avançou no combate ao desmatamento
desde 2005, reduzindo emissões no setor de
florestas em 54%, até 201223. Os dados ganham
ainda mais relevância quando se considera
o fato de que o desmatamento brasileiro é,
historicamente, responsável por uma parcela
significativa do total de emissões. No período
entre 2005 e 2012, um conjunto de ações
governamentais e do setor privado reduziram o
desmatamento no País em quase 80%.
A partir de 2014, entretanto, o cenário mudou e o
Brasil presenciou um retrocesso nessa tendência.
Só em 2016, o desmatamento respondeu por
218 milhões de toneladas de dióxido carbono
(CO2) a mais do que em 2015, volume duas vezes
superior ao emitido anualmente pela Bélgica, por
exemplo. No bioma Amazônia, o desmatamento
cresceu 27% em relação a 2015, contribuindo com
52% das emissões do setor24.

A situação pode se agravar, tendo em vista
recentes medidas aprovadas no Congresso,
que devem aumentar a pressão sobre o
desmatamento no território brasileiro, como
a redução de 600 mil hectares em áreas
de proteção ambiental na Amazônia e Mata
Atlântica25 e maior facilidade na obtenção de
título de propriedade de terras desmatadas na
Amazônia. Em paralelo, o volume de pessoal
empregado em órgãos fiscalizadores vem caindo
sistematicamente desde 2014, atingindo redução
de 17%, com efeito direto sobre a diminuição no
montante de multas aplicadas 26
Todo esse conjunto de dados acende um alerta.
Se o agravamento do desmatamento não for
revertido, as emissões brasileiras de Gases de
Efeito Estufa (GEE) aumentarão, ameaçando
ecossistemas importantes como os da Amazônia,
25

26
23
24

MCTIC, 2016.
SEEG, 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/
Mpv/mpv756.htm
IBAMA (2018); http://www.icmbio.gov.br/
acessoainformacao/relatorios-de-gestao.html. IBAMA em
Números, Brasília: IBAMA
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A tendência de aumento
no desmatamento
observada nos últimos
anos duplicaria o volume
de investimento em
mitigação de setores não
florestais necessários para
manter o Brasil dentro
da meta de limitar o
aquecimento global em
2 graus Celsius até o fim
do século.

Mata Atlântica e do Cerrado. Com isso, o esforço
de redução de emissões de outros setores, como
os da indústria, energia e agropecuária, precisará
ser intensificado para que o País consiga cumprir
com o Acordo de Paris.

Onde queremos chegar.
Atingir o desmatamento líquido zero em
todos os biomas do Brasil, aprimorando os
sistemas de controle e de monitoramento,
bem como as medidas de mitigação de baixo
custo relacionadas ao reflorestamento e à
manutenção de florestas. No curto prazo, zerar o
desmatamento ilegal e, no longo prazo, reduzir o
desmatamento legal por meio de mecanismos de
compensação.

Por que implementar essa proposta?
O Brasil se comprometeu, por meio da sua
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC,
na sigla em inglês), a atingir emissões totais de
1,3 bilhão de tonelada bruta de gás carbônico
equivalente (GtCO2e) em 2025 e 1,2 GtCO2e
em 2030, o que representa redução de 37% e
43% em relação a 2005. As últimas estimativas
de emissões nacionais apontam para um total
de 2,278 bilhões de toneladas de CO2e e em
2016, considerando níveis de desmatamento
inferiores aos de 2005. Naquele ano, as emissões
provenientes do desmatamento atingiram 2,334
bilhões de toneladas de CO2e, volume que
somado aos demais setores, totalizam emissões
de 3,261 bilhões de toneladas27. Assim, o esforço
de redução das emissões para atender à meta da
NDC, dependerá, em grande parte, do esforço de
controle de desmatamento.

27
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SEEG, 2018.
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Os números são aparentemente favoráveis,
mas as perspectivas, tendo em vista o atual
cenário, preocupam. A tendência de aumento
no desmatamento observada nos últimos
anos duplicaria o volume de investimento em
mitigação de setores não florestais28.
Isso significa que segmentos como os da
indústria, energia e agropecuária teriam que fazer
esforço adicional, ou seja, além do atualmente
necessário, para manter o País dentro de
uma meta compatível com a manutenção da
temperatura abaixo dos 2°C em relação a níveis
pré-industriais. Quanto menor for o controle sobre
o desmatamento, maior deverá ser o esforço
de outros setores na redução de suas próprias
emissões para atingir a meta da NDC brasileira.
A meta de redução de emissões exigirá o esforço
de todos os setores e deve-se priorizar medidas
que podem representar um ganho de eficiência e
produtividade para a indústria, agropecuária e o
setor de energia.
Diversos estudos apontam para o controle do
desmatamento como a opção de menor custo
(privado e social) para redução de emissões de
GEE no Brasil. Não é do interesse de setores
como o industrial e de energia pagar custos altos
para reduzir emissões adicionais, especialmente
quando um pequeno e concentrado grupo de
agentes se beneficiam com o desmatamento. Isso
diz respeito, principalmente, ao desmatamento
28
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ilegal, causado por questões fundiárias e pela
especulação de terras, que precisa ser zerado,
no curto prazo. Além disso, no médio-longo
prazo, deve-se trabalhar, também, pelo fim do
desmatamento legal, por meio de mecanismos
de compensação que remunerem o nãodesmatamento, como mercados de carbono (vide
proposta 6).
Por fim, é importante destacar que, além de
evitar custos de mitigação maiores para setores
produtivos, combater o desmatamento precisa
estar no centro da estratégia de governo
brasileiro de enfrentamento de mudança do
clima, por todos os benefícios decorrentes da
conservação dos biomas brasileiros para o País e
para o planeta.
Iniciativas voltadas para a redução do
desmatamento potencializam a vocação da
Amazônia, por exemplo, em fornecer produtos
e serviços atrelados à sócio-biodiversidade. É,
também, fundamental proteger e valorizar as
populações tradicionais e os povos indígenas que
vivem na região e atuam, em geral, a partir de
uma economia de baixo impacto, representando
um expressivo patrimônio cultural e fonte de
saberes para o Brasil.

Rochedo et al., 2018.
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PROPOSTA 6.
Criar um mercado de
carbono por meio de
processo participativo
e gradual que não
comprometa a
competitividade e
inclua compromissos
de remoção de
carbono da atmosfera.

28

Situação atual.

Onde queremos chegar.

O governo brasileiro estuda a implementação
de instrumentos de precificação de carbono
como um mecanismo para alcançar as metas
de descarbonização previstas pela Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em
inglês). Atualmente, está em curso o projeto
Partnership for Market Readiness (PMR), criado
pelo Banco Mundial com vistas à adoção de
mecanismos de precificação de carbono nas
nações participantes. O projeto tem a supervisão
do Ministério da Fazenda, que busca analisar
diferentes normas de precificação e as respectivas
interações com políticas já existentes, bem como
os impactos resultantes sobre os diferentes setores.

Alcançar as metas de redução de emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE) de 1,3 bilhão de
tonelada bruta de gás carbônico equivalente
(GtCO2e) e 1,2 (GtCO2e) em 2025 e 2030,
respectivamente, propostas na NDC brasileira de
modo custo-efetivo. Isto é, reduzir as emissões de
modo menos custoso socialmente, por meio de
um mercado de carbono.
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Por que implementar essa proposta?
O mercado de permissões para emissão
(mais conhecido como mercado de carbono)

é um instrumento de precificação flexível
que permite inserir mecanismos de proteção
à competitividade, com possibilidade de
distribuição gratuita de direitos de emissão
para setores mais ameaçados. Instrumentos de
precificação de carbono possibilitam a redução
de emissões de forma socialmente mais barata,
ao criar oportunidades para a minimização de
custos. Um mercado de emissões industriais
pode também demandar uso de offsets29 de
carbono florestal de baixo custo e isenções fiscais
para as transações.
Isso ocorre porque o investidor tem a liberdade
de escolha tecnológica e de decisão sobre
pagar ou não o preço, de acordo com seus
custos e metas de produção e expansão.
Em outras palavras, com a precificação, para
atingir o mesmo compromisso de controle de
emissões agregado, o custo de mitigação de
todo o setor regulado será menor, logo os efeitos
macroeconômicos e de competividade serão
inferiores também.
As emissões brasileiras estão historicamente
associadas ao desmatamento e ao uso do solo.
Reconhece-se, no entanto, que as vantagens de
mitigação do Brasil com base em emissões de
florestas e agropecuária serão cada vez menores,
obrigando o País a discutir novas metas para
emissões industriais de processo e de energia.
Além disso, as metas nacionais se desdobram
cada vez mais em compromissos setoriais,
com a crescente adoção de mecanismos de
precificação de carbono.
Tais compromissos, associados à precificação,
podem ser estratégicos para evitar medidas
protecionistas com viés climático, principalmente
diante do atual acirramento nas disputas
comerciais. Há atualmente 51 jurisdições
nacionais e subnacionais que já adotam a
precificação de carbono, inclusive nossos
principais parceiros econômicos como a China, o
Canadá e a Comunidade Europeia.

29

O mercado de permissões
para emissão (mais
conhecido como
mercado de carbono)
é um instrumento de
precificação flexível
que permite inserir
mecanismos de proteção
à competitividade,
com possibilidade de
distribuição gratuita de
direitos de emissão para
setores mais ameaçados.

Offsets são reduções de emissões de um agente/setor que
são usadas para compensar a não redução de emissões de
outrem. Ou seja, quando paga-se a um agente ou setor para
reduzir emissões em seu lugar.
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de elaboração do instrumento de mercado, para
que o resultado final seja o mais adequado para
o setor. A proposta sugere a implementação em
três em fases:

Isso ocorre porque o
investidor tem a liberdade
de escolha tecnológica e
de decisão sobre pagar
ou não o preço, de acordo
com seus custos e metas
de produção e expansão.
Dentro de uma perspectiva de competitividade,
é importante incluir preços de carbono nos
instrumentos da NDC, como já ocorre com os
principais parceiros comerciais brasileiros, China,
União Europeia e vários Países da América Latina.
Tal importância é ainda maior no âmbito regional,
uma vez que México, Argentina, Colômbia e Chile,
que já adotam tributação de carbono, estão na
direção de mercados nacionais e alianças para
mercados regionais. Portanto, a participação
do Brasil nesse contexto internacional amplia
a presença da indústria nacional na liderança
regional nos mercados de produtos e tecnologias
de baixo carbono, atraindo investimentos e
ampliando a competitividade.
Como a indústria emite relativamente pouco
no total das emissões nacionais e em muitos
setores, inclusive, alcançam baixas intensidades
de carbono em termos internacionais, iniciar
um mercado de carbono pelo setor industrial e
depois ampliar a precificação para outros setores
da economia é uma forma mais simples de
adotar essa prática. O Brasil tem, ainda, condições
peculiarmente favoráveis para o desenvolvimento
de uma bioeconomia forte, o que pode ser
mais uma vantagem comparativa do País em
mercados internacionais.
A indústria, portanto, deve tomar a dianteira da
discussão, dentro de um processo participativo

30
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•

Compromissos compatíveis com a
contribuição do setor nas emissões totais e
que considere as ações de mitigação prévias
por parte da indústria;

•

Medidas de proteção à competitividade
através da alocação gratuita de direitos de
emissão e uso de créditos de baixo custo das
opções florestais 30; e

•

Estrutura de governança com regras estáveis e
transparentes e mecanismos de participação.

Assim, uma proposta de mercado pioneiro
de carbono para o setor industrial brasileiro
possibilitaria acomodar as principais
preocupações do setor produtivo nacional
quanto à participação justa, competitividade e
governança. Isso faz com que o setor industrial
possa contribuir com as metas de redução
de emissões previstas na NDC, garantindo
a manutenção da sua competitividade e
estimulando as melhores opções de mitigação
no setor.

30

A alocação gratuita de permissões de emissão reduzem
o fardo sobre os agentes que não precisam pagar por
parte, ou mesmo a totalidade, das emissões não reduzidas.
Créditos de opções florestais (offsets) são uma maneira de
diminuir o custo de redução de emissões ao transferir (e
remunerar) o esforço para setores com custos mais baixos.

PROPOSTA 7.
Reduzir os entraves
estruturais e os custos
de transação para o
uso de instrumentos
financeiros verdes,
a fim de alavancar
investimentos em
infraestrutura e
fomentar novos
negócios, necessários
para a transição rumo
a uma economia
sustentável.
Situação atual.
Ao longo da última década, aumentou a utilização
de instrumentos financeiros voltados para as

finanças verdes, adotados com o intuito de
priorizar projetos com impacto ambiental positivo.
O resultado foi um crescimento das emissões
de títulos verdes e de fundos, sobretudo para
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energia renovável, mesmo diante de um modelo
adverso no Brasil, que ainda esbarra em entraves
estruturais e macroeconômicos restritivos
à captação de recursos de renda fixa para
economia verde.

Onde queremos chegar.
Promover melhorias estruturantes na economia e
no mercado de capitais, beneficiando também os
títulos verdes (green bonds), bem como aprimorar
aspectos específicos deste mercado, tais como:
diretrizes de enquadramento baseadas nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
emissão de garantias por instituições multilaterais
e disseminação de informações sobre green
bonds para os potenciais emissores.

Por que implementar essa proposta
O empreendedorismo e o investimento
em infraestrutura são essenciais para o
desenvolvimento econômico de um país. Contudo,
para que isso ocorra de modo sustentável, é
preciso encontrar mecanismos que estimulem
projetos com externalidades positivas, bem
como aqueles que gerenciam adequadamente
os possíveis impactos socioambientais negativos
da atividade econômica, os quais devem ser
minimizados, mitigados e/ou compensados, caso
sejam inevitáveis.
Nesse contexto, o sistema financeiro pode exercer
um papel importante como fonte de recursos
para projetos de sustentabilidade, por meio das
chamadas finanças verdes. Dentre os instrumentos
existentes, destacam-se os Green Bonds, que
surgiram há uma década e são definidos como
títulos de renda fixa, utilizados como fonte de
captação de recursos para investimentos em
projetos ou ativos que tenham atributos positivos
do ponto de vista ambiental ou climático.
O mercado de títulos verdes tem pela frente um
futuro promissor, conforme estimativas feitas
pelo Fórum Econômico Mundial. Para atingir os 17
ODS da ONU, segundo o Fórum, será necessário
superar um hiato de investimentos anuais da
ordem de US$ 2,5 trilhões, o que demandará,
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O sistema financeiro
pode exercer um papel
importante como fonte
de recursos para projetos
de sustentabilidade,
por meio das chamadas
finanças verdes. Dentre os
instrumentos existentes,
destacam-se os Green
Bonds, que surgiram
há uma década e são
definidos como títulos
de renda fixa, utilizados
como fonte de captação
de recursos para
investimentos em projetos
ou ativos que tenham
atributos positivos do
ponto de vista ambiental
ou climático.

cada vez mais, engajamento dos investidores
em torno dessas metas. O Banco Mundial vem
atuando nesse sentido e liderou a emissão títulos
de dívida direcionados a atender aos ODS, os
chamados SDG bonds.
Outras instituições, como o HSBC, BBVA, JP
Morgan e Citigroup já assumiram compromisso
similar.31 As decisões de investimento têm levado
cada vez mais em consideração a importância do
desenvolvimento de negócios que não apenas
resolvam problemas sociais e ambientais, como
também causem impacto positivo.
No Brasil, o mercado de renda fixa vem
crescendo nos últimos anos, atingindo estoque
de ofertas do setor privado de R$ 146 bilhões em
201432, ante os R$ 9 bilhões registrados em 2003.
Nesse total, em 2016, está incluído o equivalente
a US$ 2,9 bilhões em títulos de renda fixa com
características ambientais positivas. Já os títulos
verdes rotulados globalmente são estimados em
mais de US$ 140 bilhões, enquanto outros US$
576 bilhões representavam títulos não rotulados33,
ou seja, aqueles com potencial para serem
verdes, mas que não foram assim considerados.
Tendo em vista a escala e o potencial de
desenvolvimento desses títulos, emitidos por
empresas e instituições financeiras, o estímulo
ao mercado de títulos verdes se configura como
uma medida essencial para enfrentar a mudança
do clima. Instrumentos para a regulamentação e
monitoramento do mercado de green bonds são
essenciais para sua consolidação.
Com vistas a promover a manutenção da
estabilidade econômica e do desenvolvimento
do mercado de renda fixa como um todo, buscase aumentar a formação de poupança interna e
a liquidez de mercado, por meio da manutenção
de taxas de juro mais baixas – em especial a
remuneração de título públicos – e a redução da
incerteza macroeconômica, reduzindo o custo
de oportunidade do investimento em
títulos privados34.
31
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http://envolverde.cartacapital.com.br/os-ods-na-agendado-setor-financeiro/
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/2_
febraban_portugues_gb.pdf
CBI, 2016.
Febraban/GVces, 2015.

Nesse sentido, torna-se também necessária
a redução das assimetrias nos incentivos
fiscais para diferentes classes de investimento.
Atualmente, os títulos verdes, que são ativos de
renda fixa, mas com adicionais socioambientais
mensuráveis, precisam ser atestados por agente
externo, chamado de second opinion. Tal processo
gera custos para a emissão de papéis, custos
esses aos quais os demais ativos de renda fixa
não estão sujeitos, o que demanda medidas
específicas para a redução desses custos de
transação, que contribuiriam significativamente
para maior utilização dos papeis.
As mudanças sugeridas para esse mercado
incluem, ainda: padronização das diretrizes e
consequente redução do tempo de emissão
dos títulos em conformidade com os critérios
pré-definidos para green bonds; e garantias de
bancos de fomento e fundos setoriais para os
títulos, reduzindo a percepção de risco atrelada
a estes ativos, além de uma responsabilização
maior do mercado de crédito (bancos, fundos
de investimento, fundos de pensão, investidores
privados, etc.) acerca da priorização na alocação
dos recursos em títulos verdes.
O sistema financeiro, em particular o mercado
de crédito, tem papel relevante a cumprir no
financiamento a projetos social e ambientalmente
sustentáveis, caso incorpore tais princípios, e
desenvolva produtos específicos para atender à
crescente demanda.
O setor bancário já utiliza alguns destes princípios
por meio de iniciativa internacional independente
e voluntária denominada “Princípios do Equador”,
elaborada em 2003 pelo International Finance
Corporation (IFC), braço financeiro do Banco
Mundial, e constituído para determinar, avaliar e
gerenciar riscos ambientais e sociais em projetos.
Seu principal objetivo é fornecer um padrão
mínimo de due diligence e monitoramento para
apoio de decisões de risco. Atualmente, 93
instituições financeiras em 37 países adotam
esses princípios, sendo cinco brasileiras (Itaú,
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil e Votorantim)35.

35

http://equator-principles.com/members-reporting/
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PROPOSTA 8.
Revisar o Plano
Nacional de
Saneamento Básico,
com inclusão do
reúso de água como
estratégia de eficiência
hídrica.
Situação atual.

Onde queremos chegar.

Com investimentos públicos aquém do
necessário e ação do setor privado limitada, o
Brasil não cumprirá o objetivo definido no Plano
Nacional de Saneamento Básico (Plansab) de
universalizar o serviço de acesso a água potável,
coleta e tratamento de esgoto até 2033, algo que
deverá ocorrer apenas em 205436. A consequência
direta desse atraso pode ser resumida em pior
qualidade de vida, no aumento dos gastos com
saúde e em perdas ambientais e econômicas,
como redução da produtividade e de ganhos
com turismo.

Aumento dos investimentos em saneamento
básico com participação e cooperação de entes
públicos e privados, de modo a universalizar a
oferta de serviços no prazo definido pelo Plansab.
Para tanto, é imprescindível que haja um ambiente
regulatório que promova não apenas a oferta
dos serviços tradicionais, mas também favoreça
a ampliação da oferta e o gerenciamento da
demanda por água de reúso, como alternativa aos
gastos com captação e tratamento de água.

Por que implementar essa proposta

36

34

“Burocracia e entraves ao setor de saneamento” (http://
bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/
legacy/app/conteudo_18/2016/01/11/10388/1101BurocraciaeEntravessaneamento.pdf)
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A água de reúso aumenta a competitividade da
indústria e reduz a demanda por água potável.
Isto porque o reúso pode criar oportunidades
de negócios e ser um veículo para o aumento
do investimento privado no setor, atenuando
a concorrência pelo uso da água potável e

reduzindo a pressão por investimentos do
setor público em áreas não prioritárias. Além
disso, reduz consequentemente a pressão
por investimentos públicos que podem ser
redirecionados, fazendo com que a expansão dos
serviços de saneamento esteja mais próxima à da
meta de universalização até 2033.
Assim, acreditamos que o Plansab deva ser
revisto com base nesta e em outras experiências,
aproveitando a janela aberta pela própria Lei
11445/2007, que dispõe sobre uma revisão
quadrienal no Plano, e incorporando a ele os
princípios da economia circular, baseada na
redução do consumo, reciclagem e reúso, com a
recuperação de recursos e reabastecimento de
ecossistemas aquáticos.
Possuir um quinto das reservas hídricas do
mundo não afasta o Brasil da obrigação de lidar
com o manejo da água. Muito pelo contrário. A
crise hídrica vivida pelo País recentemente deixou
evidente para milhões de pessoas o problema da
escassez. O que falta é evidenciar a oportunidade
trazida pelo reúso de água.
Curiosamente, uma das maiores inovações
recentes – o reúso da água resultante não apenas
do esgoto tratado, como também de efluentes
industriais – quase não é mencionada no Plansab.
Há, apenas, três citações em um documento de
mais de 200 páginas – o que deixa evidente sua
ausência entre as prioridades da estratégia de
saneamento brasileira.
A necessidade de atualização do marco
regulatório, conferindo maior segurança jurídica
e contemplando a estabilidade para entrantes e
demandantes da água de reúso já era prevista
quando foi publicada a Medida Provisória (MP)
844 em julho de 2018, atualizando o marco legal
do setor de saneamento básico do país. O reúso
de água é considerado na MP, porém ainda se faz
necessário maior aprofundamento sobre o tema
no quadro regulatório.
Apesar de a MP propor concentrar a função
da regulação na Agência Nacional de Águas
(ANA), entende-se que devem ser respeitadas
as particularidades de cada município e que as
iniciativas federais intencionem a universalização
do saneamento básico, dando, inclusive, suporte

à associação e consórcios de municípios
menores. A obrigatoriedade da licitação para
contratos de saneamento traz maior segurança
jurídica para os investimentos do setor privado e
contribui para a competitividade dos serviços do
saneamento.
A relevância do acesso ao saneamento básico
vai além da própria saúde e dignidade humana,
impactando diretamente no meio ambiente
e no processo de urbanização, bem como no
desenvolvimento econômico tão necessário
ao Brasil.
Apenas em gastos com saúde, a universalização
do saneamento básico poderia economizar R$ 7,2
bilhões entre 2015 e 2035, por conta da redução
de internações custeadas pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) e afastamentos do trabalho,
resultantes de infecções gastrointestinais (Trata
Brasil, 2017)37.
O levantamento destaca que a universalização
do saneamento resultaria não apenas na
redução de gastos, mas também no aumento da
produtividade do trabalho – e, portanto, da renda
dos trabalhadores. A conjunção desses fatores
resultaria em valor estimado de R$ 82,9 bilhões,
dos quais parcela importante retornaria aos cofres
públicos por meio de impostos e contribuições.
Sobre os efeitos diretos na geração de emprego,
a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
estimou que o choque de R$ 3,8 bilhões de
investimentos em saneamento geraria 221 mil
postos de trabalho. Seriam beneficiados, dentre
outros setores, a construção civil e a indústria de
máquinas e equipamentos.
Além dos efeitos positivos já citados, a ampliação
do saneamento básico também geraria renda por
meio da valorização de imóveis e dos impactos
positivos sobre o turismo, da preservação do
meio ambiente e das melhorias nas condições
urbanas. Sob outra ótica, os benefícios
econômicos da universalização do saneamento
básico podem ser medidos pela relação existente
entre o valor investido no setor e o seu retorno
para a economia. Em média, para cada R$ 1,00
37

“Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do
Saneamento no Brasil” (www.tratabrasil.org.br/datafiles/
estudos/beneficios-ecosocio/relatorio-completo.pdf)
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investido em saneamento, o retorno para a
economia é de R$ 1,7038, apontando para uma
relação de custo-benefício muito favorável.

Básico (Plansab), e o decreto 7217/2010, nos
seguintes itens:
1. Acrescentar o reúso de água como
fundamento da estratégia de
universalização do saneamento básico,
bem como dos planos municipais já
elaborados ou em elaboração;

Mesmo com tantas justificativas para
investimentos estratégicos no setor, as
políticas públicas para saneamento básico,
já transformadas em lei, ainda não foram
concretizadas no Brasil, ao mesmo tempo em que
reservam ao setor privado um papel coadjuvante.
Por isso, se faz premente a revisão do marco
regulatório setorial, para que haja uma base
sólida sobre a qual os investimentos de empresas
públicas e privadas possam se concretizar e
beneficiar a população.

2. Melhorar a segurança jurídica para
investimentos privados na oferta e no
consumo de água de reúso, evitando riscos
regulatórios relativos a padrões sanitários
que se aplicam ao consumo de água
potável, mas não ao do reúso;
3. Harmonizar a regulação em âmbito
nacional, por meio de padronização mínima
dos aspectos econômico-financeiros do
setor de saneamento;

Em 2010, o decreto 7.217 definiu que cada um dos
serviços públicos de saneamento básico poderia
possuir regulação específica, o que implica
poder de definir tarifas, gerando incertezas e
insegurança jurídica para investimentos privados
no setor.
O objetivo de universalização também esbarrou
na necessidade do poder público se organizar
para planejar e executar as ações necessárias,
visto que, apenas em 2014, foi editado o Plansab,
o qual condicionou o repasse de recursos à
elaboração de planos por cada município. O
prazo para que isto ocorra foi estendido até
dezembro de 2019, sendo esta a quarta vez em
que é prorrogado. Cabe, portanto, a avaliação
da efetividade da obrigatoriedade dos planos
municipais, bem como o estabelecimento de
prazos realistas passíveis de sanção nos casos de
não cumprimento.
Assim, em meio às indefinições do setor, o
cenário de baixos investimentos se mantém,
distanciando o Brasil das metas propostas nestas
mesmas normas, que objetivavam chegar à
década de 2030 com os serviços à beira da
universalização nas regiões sul, sudeste e
nordeste, bem como melhorias significativas nas
regiões norte e centro-oeste.
Diante desse cenário, para alcançar o objetivo de
ampliar o acesso ao saneamento básico, propõe-se:
•
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Revisão da portaria interministerial 571/2013,
que instituiu o Plano Nacional de Saneamento
ITB, 2017.
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4. Fortalecer o papel do Ministério das
Cidades como articulador e formulador
das políticas federais sobre saneamento,
evitando que a competência concorrente
de outras pastas e agências gerem
perda de escala e lentidão na tomada de
decisões.
•

Centralização, na ANA, no máximo em quatro
anos, das seguintes atribuições:
1. Definição de padrões de prestação de
serviços de água e esgoto;
2. Regulação econômica dos serviços;
3. Mediação e arbitragem de conflitos entre
demais Agências e Operadores.

PROPOSTA 9.
Estabelecer metas de
redução de emissões
no transporte público
urbano nos principais
municípios.

Situação atual.

Por que implementar essa proposta

As grandes cidades brasileiras convivem
com altos índices de poluição atmosférica,
associados ao predomínio do transporte
individual motorizado, ao mesmo tempo em que
a dependência do óleo diesel como combustível
reduz a contribuição do transporte coletivo para
o esforço de redução de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE). Não existem obrigações
na legislação federal para que municípios –
principais responsáveis por formular e executar
políticas de mobilidade – contribuam para o
esforço nacional de combate à mudança do
clima, a partir do cumprimento de
metas definidas.

O modal rodoviário de escoamento de produção,
transporte de carga e de passageiros39 será
o principal responsável pelo aumento das
emissões de GEE no Brasil até 2030. A cidade
de São Paulo ilustra a dramática evolução do
cenário nacional nas últimas décadas, já que
possuía 6 milhões de habitantes e uma frota de
1,4 milhões de veículos40 na década de 70. Hoje,
são mais de 12 milhões de pessoas41, com mais
de 8,5 milhões de veículos42. Aliado ao modelo, o
predomínio do transporte automotivo individual
contribui para o aquecimento global, ao mesmo
tempo em que gera perdas de produtividade e
a deterioração da saúde das pessoas, dado o
desperdício de tempo no trânsito e as doenças

Onde queremos chegar.

39

Incentivar a transição para um modelo de
mobilidade urbana eficiente e de baixo carbono.
Ações nesse sentido melhoram, ao mesmo
tempo, a qualidade do ar, as condições de saúde
pública e a redução das emissões de GEE nas
grandes cidades brasileiras.

40

41

42

CEBDS, 2012. Visão Brasil 2050. http://cebds.org/
publicacoes/visao-brasil-2050/#.WyloLxJKgWo
CET,2007. Relatório de Gestão 2005 – 2007. http://cetsp1.
cetsp.com.br/pdfs/balanco/2007/RelatorioCET0507web.pdf
IBG. Brasil em Síntese. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/
sp/sao-paulo/panorama
Detran-SP. https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/
connect/portaldetran/detran/detran/estatisticastransito/
sa-frotaveiculos/d28760f7-8f21-429f-b039-0547c8c46ed1
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relacionadas à poluição provocada pelo uso de
motores a combustão.

Espera-se que a
Política Nacional
de Biocombustíveis
(RenovaBio),
regulamentada por decreto
em março de 2018, dê mais
um passo em direção ao
atendimento à Contribuição
Nacionalmente
Determinada (NDC)
brasileira, dedicandose a traçar estratégias
de mercado para
expandir a presença de
biocombustíveis na matriz
energética, com reflexos
também nos combustíveis
usados para transporte
urbano.

Durante a greve dos transportadores e
caminhoneiros no mês de maio de 2018,
quando boa parte dos veículos parou de rodar,
pesquisa43 do Instituto de Estudos Avançados
(IEA) da Universidade de São Paulo (USP)
apontou uma forte redução da concentração de
dióxido de nitrogênio no ar da capital paulista,
mesmo diante de condições atmosféricas
desfavoráveis. Também dados compilados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)44 sobre o
ano de 2014 mostravam que o nível médio de
material particulado na região metropolitana
de São Paulo é semelhante ao de cidades
próximas a canaviais no interior do estado, onde
as queimadas são importante fator de poluição
do ar. Na região metropolitana do Rio de Janeiro,
o valor médio era ainda maior e quase o dobro
do observado em Curitiba – cidade tida como
modelo, em função do sistema de transporte
coletivo urbano eficiente.
Algumas políticas públicas, entretanto, têm
buscado alterar esse quadro, como o Plano
Nacional de Logística e Transporte (PNLT) e a
própria Política Nacional de Mudança do Clima
(PNMC)45, que determina ao poder Executivo a
definição de planos setoriais para mitigação e
adaptação à mudança do clima e a consolidação
de uma economia de baixo carbono, inclusive no
transporte público urbano – algo que desde 2012
carece de regulamentação e que pode ser feito
sem necessidade de aprovação pelo
Poder Legislativo.
É possível aproveitar a regulamentação
ainda pendente da PNMC para impulsionar
avanços na adoção de fontes renováveis como
combustíveis para o transporte coletivo urbano,
ainda muito dependente do óleo diesel, mas
que já possui alternativas tecnologicamente
viáveis, desenvolvidas e ofertadas por empresas
brasileiras, como o Biodiesel, o Etanol e o
Biometano, oriundo da biomassa. A chave para
43

44

45
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http://agencia.fapesp.br/poluicao-em-sao-paulo-diminuiupela-metade-com-greve-dos-caminhoneiros/27927/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/
databases/cities/en/
Parágrafo único do artigo 11 da Lei 12.187/2012.

isto, contudo, está na criação de metas e regras
para a ação de municípios, sobre os quais recai a
responsabilidade de planejar e executar políticas
de mobilidade urbana.
Embora a sustentabilidade seja um dos princípios
da Política Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU), perdeu-se a oportunidade de atribuir
aos municípios responsabilidade para definir e
cumprir metas claras de redução de emissões de
GEE, no processo de elaboração de seus próprios
planos de mobilidade.
Mesmo sem uma meta definida para todas as
cidades, os planos municipais com base na
PNMU poderão gerar efeitos positivos para a
redução da poluição local e emissões de GEE,
especialmente se forem levados em conta
princípios como o da prioridade aos modais
não motorizados e aos serviços de transporte
público coletivo, que podem gerar bons
resultados na comparação com o transporte
individual motorizado.
Por fim, espera-se que a Política Nacional de
Biocombustíveis (RenovaBio), regulamentada
por decreto em março de 2018, dê mais um
passo em direção ao atendimento à Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla
em inglês) brasileira, dedicando-se a traçar
estratégias de mercado para expandir a presença
de biocombustíveis na matriz energética, com
reflexos também nos combustíveis usados para
transporte urbano.
A principal meta do RenovaBio é a redução de
emissões de carbono pela matriz de combustíveis
do País em 10,1% até o fim de 2028. Para isso, a
participação dos bicombustíveis precisa crescer
de 20% para 28,6%, ao passo que a fatia dos

combustíveis fósseis precisa ser reduzida de 80%
para 71,4%. O RenovaBio propõe, ainda, assegurar
previsibilidade para participação competitiva dos
diversos biocombustíveis na matriz energética
brasileira; estimular a eficiência e a competição
saudável entre os biocombustíveis; criar
instrumentos de incentivos à inserção comercial
de novos biocombustíveis e desenvolver
mecanismos de precificação adequada dos
biocombustíveis, em base de mercado, e que
viabilizem contratos de curto, médio e longo
prazos entre os agentes.
A transição para uma economia de baixo
carbono em transporte urbano, além de
estimular os setores agrícola, florestal,
biocombustíveis e biotecnologia, trará grande
estímulo à tecnologia. As tendências atuais de
eletrificação, automação, compartilhamento
e conectividade em mobilidade urbana
demandarão inovações automotivas, metroferroviárias e logísticas. Neste contexto, as
empresas poderão contribuir para uma maior
vitalidade econômica nas cidades brasileiras.
Tendo em vista essas oportunidades de
aprimoramento institucional, cuja iniciativa
depende exclusivamente do Poder Executivo,
é fundamental direcionar os esforços de
planejamento dos municípios para incorporar
rapidamente o modelo de economia de baixo
carbono à mobilidade urbana, contribuindo para
o esforço de redução das emissões de GEE e,
sobretudo, melhorando as condições de vida da
população que vive nas cidades. Isso também
se refletirá na economia, permitindo aumento da
produtividade e redução nos gastos com
saúde pública.
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PROPOSTA 10.
Dar visibilidade aos
dados quantitativos
de cargo, escolaridade
e remuneração
do funcionalismo
público no Portal da
Transparência para
promover a equidade
hierárquica e salarial
de gênero e raça.

40

Situação atual.

Onde queremos chegar.

Mulheres e negros são sub-representados na
política e no setor público brasileiro. Além disso,
não há dados oficiais consolidados e acessíveis
à população sobre a distribuição dos cargos em
função de gênero e raça, entre os servidores.
Tampouco há uma proposição legislativa para
que isto ocorra.

Acompanhamento constante e oficial da
representatividade de gênero e raça na política
e no poder público, permitindo a avaliação
da efetividade de políticas que incentivem
a qualificação, participação e remuneração
equilibrada de mulheres e negros. Dar maior
transparência à representatividade de gênero
e raça na administração pública, promovendo
maior equidade.

Agenda Cebds por um País Sustentável

Por que implementar essa proposta
O Brasil tem um grande desafio até 2030 para
atingir as metas 5.546 e 10.247 dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 —
Igualdade de Gênero — e 10 — Redução
das Desigualdades.
Para atingir tais metas, é de extrema importância
que o Congresso Nacional aprove propostas
e que o Poder Executivo adote políticas que
promovam a inclusão de mulheres e negros na
política e no setor público. O objetivo é ampliar
a diversidade e a representatividade dessa
parcela da população nos âmbitos de tomada
de decisão, de formulação e execução de
políticas, que também dizem respeito a esses
grupos sociais e têm impacto sobre suas vidas e
direitos. Tais práticas incentivariam as empresas
a adotarem ações afirmativas para reduzir as
desigualdades em seu quadro de funcionários,
estimulando a presença de mulheres e
negros, principalmente, em cargos de maior
responsabilidade.
A inclusão dessa parcela da população na
economia e na política tem o potencial de gerar
ganhos significativos para os setores públicos
e privado. Somente considerando a questão
de gênero, se as mulheres tivessem papel
semelhantes aos dos homens no mercado de
trabalho, observaríamos um incremento de pelo
menos US$ 28 trilhões no PIB mundial.
Logo, faz-se necessário que seja mantido, no
Portal da Transparência do Governo Federal,
uma plataforma com dados atualizados sobre
o perfil de seus servidores, a fim de que toda
população possa monitorar como o governo
brasileiro está avançando e se adequando
às metas de redução das desigualdades,
especialmente as de gênero e raça.

46

47

“Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e
pública.” (https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/)
“Até 2030, empoderar e promover a inclusão social,
econômica e política de todos, independentemente da
idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião,
condição econômica ou outra.” (https://nacoesunidas.org/
pos2015/ods10/)

Da mesma forma, as empresas devem se
comprometer a manter dados públicos sobre
seus perfis sociais, a fim de que todos possam
acompanhar se há evolução em direção aos
ODS já citados. A adoção de ações afirmativas,
por parte do setor produtivo, para reduzir as
desigualdades em seu quadro de funcionários
e incentivar a presença de mulheres e
negros, principalmente nos cargos diretivos,
comprometendo-se a manter dados públicos
sobre seus perfis sociais, a fim de que todas e
todos possam acompanhar se há uma evolução
em direção aos ODS supracitados.
Atualmente, tramitam no Congresso Nacional
cerca de 35 proposições que visam aumentar a
participação de mulheres e negros na política
e na administração pública, em sua maioria,
propondo o estabelecimento de cotas ou outras
formas de incentivo. Dessas, 10 têm alto impacto,
ou seja, se aprovadas teriam efeitos diretos na
redução das desigualdades.
Não há, entretanto, nenhum projeto que vise a
manutenção de dados abertos pelo governo
federal sobre a ocupação dos cargos públicos
e de suas remunerações, em função de gênero
e raça, o que reitera a relevância da presente
proposta, que tem como ponto de partida reduzir
as desigualdades de gênero e raça no mercado
de trabalho.
De acordo com dados do IBGE48, o desemprego
é maior entre as mulheres, sobretudo entre
aquelas sem instrução ou com ensino
fundamental incompleto. Em 2012, essa parcela
representava 7,1%, subindo 10,7%, em 2016. Entre
os homens, o desemprego aumentou de 5,4%
para 9,2%, no mesmo período. Tal diferença se
mantém, também, entre homens e mulheres
com os demais graus de instrução. Da mesma
forma, a taxa de desemprego entre brancos e
negros continua discrepante, sendo maior entre
os negros.

48

IBGE 2017. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Síntese de Indicadores Sociais. (https://www.ibge.gov.br/
estatisticas-novoportal/sociais/saude/9221-sintese-deindicadores-sociais.html?=&t=resultados)

CEBDS

41

O percentual de homens e mulheres e de
brancos e negros no mercado de trabalho varia
ainda de acordo com o cargo e posição. Estudo
sobre o perfil social, racial e de gênero das 500
maiores empresas do Brasil49, revelou que as
mulheres são maioria nos cargos mais baixos:
55,9% entre os aprendizes e 58,9% entre os
estagiários. Entretanto, são expressiva minoria
nos cargos mais altos, ocupando apenas 13,6% do
quadro executivo
das empresas (presidência, vice-presidência
e diretoria).

Estudo realizado pelo Movimento Transparência
Partidária (MTP), em 201851, demonstra que nos
últimos 10 anos, embora o número de mulheres
candidatas tenha aumentado consideravelmente,
essa alta não se refletiu em aumento no número
de mulheres eleitas. Para ilustrar esse fato, em
2010 o Brasil teve 3.618 mulheres candidatas,
das quais 193 foram eleitas. Em 2014, foram
6.470 candidatas, mas apenas 177 foram eleitas.
Portanto, não só não houve aumento proporcional
ao número de candidatas, como o total de eleitas
diminuiu de uma eleição para a outra.

O quadro racial é ainda pior: a presença de negros
no nível de aprendizes é de 57,5%, contra 4,7%
no quadro executivo, evidenciando uma intensa
desigualdade entre brancos e negros, na medida
em que o grau de hierarquia aumenta.

Em relação à questão racial, dados do IBGE
mostram que os negros representam 54% da
população. Contudo, são minoria na política
brasileira. Dos 94 deputados estaduais eleitos
em 2014, em São Paulo, apenas 4 são negros,
4,2% dos eleitos52. No Senado Federal, há apenas
um senador negro eleito pelo voto direto; dos
513 deputados federais, 24 são negros. Além
disso, os negros são apenas 1.604 dos 5.570
prefeitos e 24.282 dos 57.838 vereadores, eleitos
em 2016. Por fim, não há sequer um governador
negro. Em 2014, 22% dos servidores do Poder
Executivo se consideravam pardos e apenas 4%
pretos - segundo classificação do IBGE - frente a
51% de brancos.

O cenário é semelhante no setor público.
Levantamento realizado pela Escola Nacional
de Administração Pública (Enap)50 demonstrou
que as mulheres representavam 43% dos
servidores que trabalham na administração
direta do Executivo Federal, enquanto os
homens 57%. O percentual de mulheres diminui
conforme a elevação dos cargos de Direção e
Assessoramento Superior (DAS). Em 2014, as
servidoras ocupavam 45% dos cargos de DAS 1,
36% de DAS 4, 28% de DAS 5, e somente 19% de
DAS 6. A porcentagem de mulheres que exercem
cargos DAS 6, o de maior remuneração, não
evolui desde 2004.
Cabe ressaltar que a baixa representatividade
de mulheres nos cargos mais elevados do
Executivo é reflexo de sua sub-representação no
Congresso, uma vez que muitas das nomeações
têm caráter político. Na atual Legislatura, a
representação feminina é de 9% na Câmara dos
Deputados e de 16% no Senado Federal. Nos
Executivos municipais e estaduais, as mulheres
representam, apenas, 11% entre os prefeitos
eleitos em 2016, e 3% entre os governadores.

No Legislativo, já há alguns projetos de lei que
abordam a questão da diversidade no âmbito da
administração pública. Entre eles estão o que
dispõe sobre a reserva de, no mínimo, 40% dos
cargos de direção, chefia ou assessoramento
para as mulheres em entidades da administração
pública; o que estabelece normas de equidade
de gênero e raça, de igualdade das condições
de trabalho, de oportunidade e de remuneração
no serviço público; e ainda outros que abordam
a questão da diversidade na participação
política, com a destinação de recursos do Fundo
Partidário para fortalecer a participação da
população negra.
Há, portanto, muito a ser feito.
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