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Mais do que desafios, temos oportunidades valiosas com a 
crescente busca dos mercados por empresas que invistam 
em soluções verdes e na redução das emissões de GEEs

A boa notícia da COP26: 
há uma economia vibrante 
e possível nos esperando  

Nelmara Arbex, sócia-líder de ESG Advisory da KPMG no Brasil. 
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Realizou-se em Glasgow, 
entre 31 de outubro e 12 de 
novembro, a Conferência 
das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, COP26, 
que busca medidas para se 
atingir a meta estabelecida no 
Acordo de Paris (2015), de limitar 
o aumento da temperatura global 
a 1,5o Celsius. Desde o início 
da Revolução Industrial, esse 
aumento foi de 1.1o Celsius, mas o 
aquecimento nas últimas décadas 
se acelerou exponencialmente. Ou 
seja: o tempo urge. 

Dois anos depois da COP25, 
realizada em 2019, o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) emitiu um “código 
vermelho para a humanidade”, 
apresentando provas incontestáveis 
de que as emissões de gases 
de efeito-estufa (GEEs) e as 
consequências do aquecimento 
colocam em risco os ecossistemas 
e a própria vida de muitas espécies 
em todas as regiões, com 
impactos na forma como vivemos 
impossíveis de prever. Ademais, as 
mudanças climáticas associadas ao 
aquecimento já estão impactando 
o desenvolvimento da economia 
global.

Para efetivamente frear a 
intensidade e a rapidez das 
mudanças climáticas, será 
necessário zerar as emissões de gás 
carbônico e outros GEEs (metano, 
óxido nitroso, hexafluoreto de 
enxofre) até 2050. 

Em 10 de novembro, foi divulgada 
a prévia do documento final da 
Conferência. Ela faz menção textual 
à necessidade de reduzir o uso 
de carvão, petróleo e gás natural, 
idealmente em 45% até 2030. Isso 
implica que os países “revisitem e 
fortaleçam as metas de 2030 em 
suas Contribuições Nacionalmente 
Determinadas, conforme 
necessário, para se alinhar com a 
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meta de temperatura do Acordo 
de Paris até o final de 2022”. Ou 
seja: é hora de rever metas, buscar 
soluções e agir de forma decidida e 
ambiciosa para conter o avanço das 
mudanças climáticas. 

Embora governos de vários países 
temam não conseguir os altos 
valores de investimento necessários 
à transição para uma economia de 
baixas emissões e muitas empresas 
encarem com desconfiança a 
imposição de novas legislações 
ambientais, o custo da inação será 
para todos mais alto: o aumento das 
ocorrências de extremos climáticos 
(ondas de calor e frio, secas 
prolongadas, chuvas torrenciais, 
tufões etc.) tem o potencial de 
desarticular a economia, aumentar 
a pobreza e a fome e gerar ondas 
migratórias. Espera-se, ainda, uma 
onda sem precedentes de extinção 
de espécies e repercussões 
políticas. Dentre elas, conflitos 
sociais decorrentes da emigração e 
guerras por recursos escassos.

Isso significa que, na prática, a 
opção de seguir como fizemos 
até o momento não existe. Não 
há ganhadores num quadro de 
mudança climática drástica. 

O papel das empresas, 
governos e todos

A boa notícia é que tudo isso pode 
se transformar em uma imensa 
oportunidade de crescimento. 
Uma economia vibrante espera 
o Brasil se seguirmos no 
caminho do desenvolvimento 
com baixas emissões. Conseguir 
implementa-la depende de uma 
ação específica, cirúrgica e com 
alvos claros em relação às nossas 
principais emissões e seguir com 
investimentos em geração de 
energia de fontes renováveis. 

O desenvolvimento econômico 
sempre teve a inovação e a 

adaptabilidade como valores 
centrais. É momento de aplicá-los 
em prol de uma economia e um 
meio ambiente mais sãos, capazes 
de gerar riquezas para a sociedade. 

Há duas mudanças de percepção 
em curso no setor privado. Em 
primeiro lugar, a de que o setor 
público é um ator fundamental 
na busca da implantação da 
economia verde, ou de “carbono-
zero”. Segundo, que empresas e 
outros atores têm que se debruçar 
sobre inovações e treinamento de 
profissionais que nos levarão para a 
transição de uma economia movida 
a energia renovável, uma agricultura 
regenerativa e de baixas emissões, 
uma sociedade em que todos têm 
um papel na jornada.  

A transição é uma oportunidade. 
Muito maior do que ser “um custo”. 
Os investidores já sabem disso.  

Porém, não há como negar o 
papel crítico que o setor público e 
a sociedade como um todo, bem 
como indivíduos e instituições, têm 
que jogar. O governo, por meio de 
regulamentações, fiscalizações e 
incentivos para irmos na direção 
certa; a sociedade, e cada um de 
nós, repensando hábitos e escolhas 
e exigindo de empresas e governos 
com os quais nos relacionamos 
façam o mesmo.

https://home.kpmg/br/pt/home/contacts/a/arbex-nelmara.html


União Europeia saindo na 
frente 

Em 14 de julho, a Comissão 
Europeia (CE) adotou o pacote “Fit 
for 55”, com o objetivo de reduzir 
as emissões líquidas de gases 
de efeito estufa em pelo menos 
55% até 2030 e transformar a 
economia europeia. Trata-se de 
um pacote que abrange medidas 
fiscais e não fiscais, como a 
Extensão do Sistema de Comércio 
de Emissões (ETS), que atribui um 
preço ao carbono e reduz o limite 
de emissões para determinados 
setores econômicos a cada ano. 
Com esse tipo de medida foi 
possível reduzir, nos últimos 16 
anos, as emissões de geração de 
energia e das indústrias de uso 
intensivo de energia em cerca 
de 43%.

E a CE está propondo reduzir 
ainda mais o limite geral de 
emissões, aumentar as taxas 
anuais de redução e eliminar 
gradualmente as licenças de 
emissão gratuitas para a aviação. 
Cabe mencionar a introdução do 
Mecanismo de Ajuste de Fronteira 
de Carbono (CBAM), que pretende 
desencorajar a compra de produtos 
importados de economias com 
altas emissões, e desestimular 
a migração de suas operações 
para essas economias, por meio 

da aplicação de um Imposto de 
Fronteira de Carbono e de um 
novo imposto (estilo IPI) cobrado 
tanto dentro da UE quanto sobre 
as importações, com base na 
intensidade média de carbono de 
determinados produtos (Imposto 
sobre o Consumo de Carbono). 

Também merece destaque a nova 
Diretiva de Tributação de Energia 
(ETD), que propõe uma estrutura de 
alíquotas de imposto com base no 
conteúdo energético (expresso em 
EUR/GJ: por exemplo, gasóleo e 
petróleo a € 10,75/GJ, e hidrogênio 
renovável a € 0,15/GJ) e a ampliação 
da base tributável por meio da 
adição de produtos e remoção 
de isenções, como no caso de 
combustíveis para aviação e navios.

A proposta da ETD sugere, portanto, 
a adoção de alíquotas mínimas 
de imposto que incentivem a 
mudança para combustíveis 
mais sustentáveis. Para manter 
esses parâmetros atualizados, 
estabeleceu-se que haverá revisões 
de cinco em cinco anos.  

A nova ETD teve aceitação unânime 
no Conselho da UE e deve entrar 
em vigor em janeiro de 2023. Tudo 
indica que esta é a primeira página 
de um capítulo ainda mais enfático 
na transição para economia de baixo 
carbono que o continente segue se 

propondo a escrever.

Conclusões 

Para as empresas, recusar-se a 
aderir a uma agenda ambiental, 
social e de governança (ESG) 
moderna e consistente pode se 
traduzir em dificuldades de se 
aproximar dos consumidores e para 
exportar produtos para os maiores 
mercados globais. Cada vez mais, 
os mercados, seja em função das 
políticas governamentais, seja pela 
ação do consumidor consciente, 
preferirão produtos de países 
comprometidos com a economia 
de baixo carbono, regenerativa 
dos ecossistemas e inclusiva 
socialmente.

Para os governos, o papel é 
incentivar a transição usando todos 
os instrumentos possíveis, já que 
não há ganhadores em um cenário 
de mudanças climáticas drásticas, 
que terá forte impacto negativo 
sobre o PIB.

Para todos, é hora de fazermos a 
nossa parte, por meio de escolhas e 
decisões, todos os dias. 

O tempo urge.n

https://home.kpmg/br/pt/home/servicos/consultoria/risk-consulting/esg-environmental-social-governance-novo.html

