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Quem somos
ecosecurities é uma provedora de serviços ambientais
geradores de impacto, com mais de duas décadas de
experiência em mercados de carbono e projetos de redução

de emissões em todo o mundo. Nós prestamos serviços
técnicos e financeiros a projetos, empresas e organizações.
Com um portfólio de projetos em rápido crescimento, a

ecosecurities oferece experiência e serviços personalizados
na obtenção, no desenvolvimento e no financiamento de
projetos de mitigação climática. Com o objetivo de promover
a transição para emissões líquidas zero, nós temos o mais

variado portfolio, desde projetos industriais, de energia
renovável aos de soluções baseadas na natureza (SBN) e
programas de base comunitária.

Por mais de 20 anos nós estivemos na vanguarda da ação climática
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no mundo
Mapa de precificação de carbono 2021

•

Tributo de carbono vs.
Sistema de Comércio
de Emissões (SCEs)

•

25% de GEEs globais
cobertos por alguma
iniciativa

•

64 iniciativas:
o 31 SCEs
o 30 tributações

Fonte: State and Trends of Carbon Pricing 2021, Banco Mundial

Sistema de precificação no Brasil?
Projeto Partnership for Market Readiness realizado no Brasil indicou que é recomendado que

se instale um sistema de precificação no Brasil e que o país um SCE no Brasil seria
desejável a compor a política nacional:
•

Cenário macroeconômico superior (PIB maior, desemprego menor, etc);

•

Desempenho superior com escopo setorial mais amplo;

•

Papel fundamental dos offsets (oferta de origem florestal) como regulador de preços;

•

Receita potencial de mais de BRL 2 bi para provedores de offsets, destravando
investimentos.

(1)

Fonte: Síntese das análises e resultados do Projeto PMR Brasil, Dezembro/2020

Enquanto isso, mercado voluntário global se
desenvolvendo também no Brasil...
Mercados Voluntários

Iniciativas Reguladas
•

o Nacional (ex. Coréia do Sul)

•
•
•
•
•

o Transnacional (ex. CORSIA)

•

Níveis de Governança:
o Regional (ex. União Européia)

o Local (ex. California)

•

Autoridade – comando e controle

•

Penalidades por não conformidade

•

Uso de offset pode ser permitido

•

Mecanismos de estabilidade de preço

•

Racional para uso de offsets: redução de custo de
conformidade

•
•
•

Sem limitação geográfica
Autorregulamentado na oferta
Incremento na autorregulamentação na demanda
Não há órgão regulador central
Influenciado por iniciativas não estatais - TSVCM,
SBTi, RE100, CDP
Compromissos/metas estabelecidos considerando
contexto específico
Compromissos “net-zero” tomando maior
relevância
Sem limites para uso de offsets
Racional para uso de offsets: além de
redução/remoção de emissões, elementos de
comunicação e narrativa corporativa

...motivado pelo crescimento de
compromissos privados.
Compromissos Climáticos das Empresas “Fortune Global 500”
Acordo de Paris e
Ação Climática –
atores não-estatais

Multiplicação
de iniciativas
desde 2015

Relatório IPCC
2018 – “net
zero emissions”
Fonte: Fortune Global 500 research, NCP (2020)

Alguns números históricos do mercado
voluntário...
Crescimento dos Mercados Voluntários de Carbono (2006-2019)
Valor de Mercado
(USD/M)

Volumes históricos de transações voluntárias de créditos, 2019
2006

111.30

2007

359.00

Valor de Mercado
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(USD)
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2009

484.50

6.46

2010

444.10

6.00

2011

602.30

6.20

2012
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2013
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2014

292.50

3.80
344.60

Fonte: Forest Trends (2020)

2015

278.20

3.26

2016

199.10

3.10

2017

145.80

3.16

2018

295.70

3.01

2019

320.00

3.00

Source: EcoSecurities and Forest Trends (2020)

Nota: Pesquisa da Forest Trend é baseada em entrevistas – há risco de não capturar todo movimento de mercado

...e o Brasil está entre os top 10 em volume.
Países top 10 por volume de acordo com a localização de projetos
voluntários de carbono, 2019

Fonte: Forest Trend’s Ecosystem Marketplace

Historicamente, CDM e renováveis
dominavam no Brasil
Projetos registrados no Brasil por tecnologia
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Projetos registrados no Brasil por padrão
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Gold Standard

American
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Verified Carbon
Standard

Energia
renovável
61%

CDM

Fonte: Trove Intelligence

De modo geral, perspectivas são positivas

•

•

•

Demanda do Mercado Voluntário pode crescer
5-10x nos próximos dez anos, 8-20x até 2040 e
10-30x até 2050;

Preços
no
Mercado
Voluntário
estão
insustentavelmente baixos (USD 3-5/t) para
garantir maior integridade e qualidade nos
créditos bem como se alinhar com os objetivos
do Acordo de Paris;
Estimado que, para se cumprir o objetivo de
2ºC, preços devem estar entre USD 40-80/t.

Fonte: Trove Research 2021 e State and Trends of Carbon Pricing, 2021

Year

Demand MtCO2e/yr
Low

High

2020

90

90

2030

340

510

2040

890

2,100

2050

2,300

8,300

Olhando adiante
Takeaways

1. Mercados de carbono passam por retomada em novo cenário:

o Novos compromissos corporativos e sistemas de precificação adiante;
o Melhoria da qualidade dos créditos (ex. TSVCM’s CCPs);
o Foco em remoção.

2. Compensações são instrumentos climáticos complementares e
mesmo assim devem crescer significativamente em volume e
preço para ficarmos dentro dos 2ºC;
3. Brasil está em posição diferenciada para ofertar créditos de
“soluções baseadas na natureza”.
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