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CINDES

Políticas climáticas e industriais: 
o caso do Brasil

O tema da “economia verde” vem ganhando destaque na agenda de política 

doméstica e internacional. O tema é um dos eixos da Conferência Rio mais 20, que 

será realizada em junho de 2012. No entanto, com as enormes dificuldades para 

avançar na esfera da negociação e cooperação internacional, o desenvolvimento 

central, do ponto de vista do aprofundamento dos esforços de enfrentamento da 

mudança climática e de transição para uma economia de baixo carbono, desloca-se 

para a dimensão doméstica das políticas. 

Isto é especialmente verdadeiro no que diz respeito às grandes e médias potências 

climáticas, entre as quais o Brasil se inclui (Viola e Franchini, 2011). Como se 

sabe, o Brasil apresentou compromisso voluntário de mitigação das emissões de 

gases de efeito estufa, na COP-15, em Copenhague (dezembro de 2009) e vem 

empreendendo esforços para avançar no cumprimento desta meta, através princi-

palmente de ações para minimizar os desmatamentos na Amazônia. 

Se os esforços brasileiros de mitigação são palpáveis e parecem levar o Brasil a 

um novo perfil qualitativo de emissões, menos óbvias são as iniciativas do país no 

apoio à transição para uma economia de baixo carbono. 

Na grande maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento as agendas de 

mitigação das emissões e de transição para uma economia de baixo carbono estão 

estreitamente relacionadas - em função da origem das emissões se concentrarem, 

1. Introdução
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2. Brasil: da agenda da mitigação às políticas 
industriais climáticas?  

nestes países, no setor energético e/ou na indústria. No Brasil, ao contrário, há 

uma desconexão entre as duas agendas. Na origem desta desconexão, encontra-se 

o peso elevado do desmatamento no total de emissões do Brasil e o perfil “limpo” 

da matriz energética brasileira. 

Em termos de agenda de políticas domésticas, este quadro resulta em baixo grau 

de interseção entre políticas de desenvolvimento e políticas climáticas, as primei-

ras tendo grande dificuldade em internalizar, em seu escopo e em seus objetivos, a 

dimensão climática e de transição para uma economia de baixo carbono. 

Este trabalho faz uma primeira incursão neste debate, explorando a relação entre 

políticas climáticas e políticas industriais, no caso do Brasil.

2.1. O novo perfil de emissões e o updating da agenda climática 
brasileira1  

Na ultima década, o Brasil atravessou um processo de mudanças profundas na traje-

tória e distribuição setorial de emissões. Até 2005, o Brasil manteve um paradigma 

de crescimento econômico intensivo em carbono, junto com um padrão de produ-

ção de GEEs muito particular para um país de renda média. Isso na medida em que 

mais da metade das emissões provinha do desmatamento e que o sector energético 

– de matriz relativamente limpa - pesava pouco na equação final (Viola, 2009)2. 

1 Baseado em Viola e Franchini (2011).
2 Os dados da Segunda Comunicação Nacional do Brasil à UNFCCC - apresentada em 2010 e contendo 
dados de 2005 – refletem ainda essa situação. Segundo este documento, as emissões de CO2 equivalente 
da economia brasileira em 2005 foram de quase 2,2 bilhões de toneladas, distribuídas da seguinte forma: 
1,330 bilhão de toneladas atribuíveis ao desmatamento e mudança de uso da terra (60,6%); 416 milhões 
de toneladas geradas pela agropecuária (18,9%); 328 milhões atribuíveis à energia (15%); 78 milhões à 
indústria (3,6%) e 41 milhões geradas pelo tratamento de resíduos (1,9%) (Brasil, 2010).

No entanto, entre os anos 2005 e 2009, ocorreu mudança radical no perfil e traje-

tória de emissões no país. Esse período foi caracterizado por um singular processo 

de contração de emissões, derivado de uma drástica queda do desmatamento na 

Amazônia e no Cerrado. O ápice do processo de redução de emissões foi o ano 

de 2009, quando o controle do desmatamento convergiu com os efeitos da crise 

financeira internacional sobre a economia brasileira. Como resultado, a produção 

de GEEs nesse ano foi aproximadamente 20% menor do que o nível de 2005.

O ano de 2010 inaugura a terceira etapa na trajetória e composição das emissões 

brasileiras. Em primeiro lugar, as emissões de GEEs do país voltaram a crescer, 

estimuladas desta vez, não pelo desmatamento, mas pela forte expansão dos outros 

setores econômicos. Neste ano, o PIB cresceu 7% e aumentou significativamente 

o consumo de gasolina. 

Como resultado do anterior, o perfil brasileiro de emissões se tornou mais similar 

aos de outros países de renda média, com o aumento da participação relativa dos 

sectores modernos da economia – energia, indústria, agropecuária e resíduos – na 

pauta de produção de GEEs vis à vis do chamado “setor LULUF” (Land use, land 

use change and forestry). Assim, em 2010, aproximadamente 25% das emissões 

vieram do desmatamento na Amazônia, 10% do Cerrado, 32% da energia, 25% da 

agricultura, 5% da indústria e 3% de resíduos. 

Em função da evolução recente do perfil de emissões no Brasil, a trajetória de 

transição do país para uma economia de baixo carbono está fortemente relacio-

nada com o futuro do campo energético do país. Conforme o Brasil converge para 

um perfil de emissões mais moderno, o setor de energia aumenta sua participação 

relativa na produção de GEEs e se torna o eixo central de qualquer política séria de 

mitigação da mudança climática. 

Por tratar-se de uma mudança estrutural, pode-se afirmar que o ano de 2010 inau-

gura uma nova etapa no perfil climático do país, que traz desafios também novos, 

em termos de política climática no Brasil. Até então, os esforços de mitigação e os 
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compromissos internacionais voluntários do Brasil se concentravam na redução de 

emissões do setor LULUF. Estratégias de redução do desmatamento e das emis-

sões relacionadas à agropecuária deveriam “entregar” cerca de 80% da meta de 

redução apresentada pelo Brasil na COP-15, em dezembro de 2009.  

A recente e acentuada redução, em termos absolutos, das emissões relacionadas ao 

desmatamento pode levar os policy makers a uma postura de autocomplacência, 

já que tal tendência indicaria claramente a capacidade do Brasil para cumprir suas 

metas de Copenhague. Pode, neste sentido, ser invocada para manter ao largo dos 

esforços para reduzir as emissões outros setores, como o de energia, de transporte 

e a indústria. 

Esta possibilidade deixa claro que o novo desafio de política na área climática 

é  a definição de estratégias capazes de, mais além dos esforços de mitigação 

associados ao controle do desmatamento, levar aos diferentes setores o objetivo 

de reduzir suas emissões e aproveitar as oportunidades econômicas associadas a 

este processo. 

Neste sentido, no futuro, eventuais reduções de emissões exigirão não apenas mais 

recursos, mas também maior capacidade em todos os níveis de governo para dese-

nhar e implementar políticas públicas e regulações climáticas voltadas para os 

diferentes setores da economia, configurando quadro de incentivos favorável à 

adoção de tecnologias de baixo carbono. 

A política industrial climática no Brasil não deveria, neste cenário, se limitar a 

objetivos de mitigação - que, em termos agregados (da economia como um todo), 

somente são relevantes para o setor de energia - mas deve ser pautada, como ocorre 

em outros países, por considerações de competitividade. 

Estas não podem se limitar à preocupação com os efeitos potenciais sobre as 

exportações brasileiras de produtos intensivos em energia de barreiras comerciais 

impostas por países desenvolvidos ou por subsídios concedidos por estes a seus 

produtores domésticos com base em argumentos de competitividade de “vaza-

mento de carbono”. Tais preocupações são legítimas e justificadas, mas a interna-

lização da dimensão de competitividade às políticas climáticas deve ir além delas 

e integrar objetivos de inovação e desenvolvimento de novas vantagens compara-

tivas associadas a tecnologias verdes. 

O Brasil parece ter ainda um longo caminho a percorrer nesta direção. O quadro 

regulatório federal, na área climática, começou a ganhar corpo com a emissão da 

lei do clima, em 2010, estabelecendo  a Política Nacional de Mudanças Climáticas 

(PNMC). O governo iniciou a regulamentação da lei com base nos cinco planos 

setoriais correspondentes aos compromissos apresentados na COP 15:

1. Plano de ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal.

2. Plano de ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado.

3. Energia.

4. Agropecuária.

5. Substituição do Carvão de Desmatamento por Florestas Plantadas na Siderurgia.

A lei contempla a regulamentação posterior de outros planos setoriais, que come-

çam a ser definidos:

1. Transportes (cargas e passageiros).

2. Indústria de Transformação e de Bens de Consumo Duráveis.

3. Indústria Química Fina e de Base.

4. Indústria de Papel e Celulose.

5. Mineração.

6. Indústria da Construção Civil.

7. Serviços de Saúde.

Os planos da Amazônia e do Cerrado estão prontos, aprovados e em implementa-

ção, assim como o plano decenal de expansão de energia. Agricultura e siderur-

gia estão na última etapa de finalização. Os outros sete planos - cinco dos quais 
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envolvendo setores da indústria - estão em processo de elaboração e, no caso da 

indústria, há um grau razoável de incerteza sobre a viabilidade de concluir sua 

formulação até o final de 2011 (conforme previsto na legislação climática). 

A gestão do processo de elaboração dos planos setoriais da indústria é de res-

ponsabilidade do MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior - que prevê a formulação de um plano para a indústria de transformação 

como um todo, contemplando ações e medidas setoriais em segmentos intensivos 

em energia. Os planos setoriais da indústria deverão, por exigência legal, ter como 

conteúdo mínimo:

•	 meta de redução de emissões em 2020, incluindo metas gradativas com inter-

valo máximo de 3 anos;

•	 ações a serem implementadas;

•	 definição de indicadores para o monitoramento e a efetividade do plano;

•	 propostas de instrumentos de regulação e incentivo para a implementação do 

plano; e

•	 estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos.

2.2. A resposta brasileira à crise e as preocupações climáticas: 
interseção zero?

As respostas de política doméstica dadas pelo Brasil à crise de 20083 podem ser 

divididas em quatro grupos medidas cujos objetivos eram: aumentar a liquidez 

do sistema bancário; ampliar a liquidez do mercado de divisas; ampliar a oferta 

de crédito público; e impulsionar a demanda doméstica. Os dois últimos grupos 

de medidas são aquelas que teriam maiores possibilidades de contemplar preocu-

pações com a qualidade do investimento e com o incentivo à transição para uma 

economia de baixo carbono, como ocorreu em outros países.

3 Baseado em Iglesias, R. e Rios, S. (2009).

As políticas governamentais de crédito para setores considerados em dificuldades 

tiveram papel central no aumento da participação estatal no crédito geral da eco-

nomia. A elevação dos empréstimos originados no Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES), na Caixa Econômica Federal (CEF) e no 

Banco do Brasil (BB) esteve ligada à ampliação da carteira do crédito agrícola, a 

maiores incentivos à construção civil e aos financiamentos especiais à produção e 

ao comércio de bens industriais, através de um amplo conjunto de medidas. Todas 

estas medidas têm potencial para atuar como vetores de difusão de produtos ver-

des, mas não foi o que ocorreu no Brasil. Assim, na área de construção civil resi-

dencial, a expansão do crédito foi acompanhada por um novo programa nacional 

de habitação, com subsídios à compra de novas unidades residenciais, nos setores 

de baixa renda. Este programa não contemplava qualquer preocupação com a utili-

zação de materiais poupadores de energia, com a utilização de energias renováveis 

ou com a eficiência energética dos projetos de construção.  

 

Na área de indústria, aumentou-se o financiamento às montadoras de automóveis 

e a oferta de capital de giro ao setor de autopeças e às empresas de venda de 

automóveis usados. Os setores industriais produtores de bens de consumo durá-

veis (automóveis e eletrodomésticos e eletro-eletrônicos) estiveram entre os prin-

cipais beneficiários das iniciativas governamentais para impulsionar a demanda 

doméstica no pós-crise, medidas que estiveram centradas na redução de impostos 

federais cobrados na produção e venda de bens no mercado doméstico. De fato, as 

reduções do IPI e da COFINS estiveram ligadas a demandas setoriais procurando 

sustentar a produção e os empregos em determinados setores industriais, como a 

indústria automobilística, a de eletrodomésticos (linha branca) e de materiais da 

construção. Também no caso destas medidas de incentivo, não houve qualquer pre-

ocupação explícita em fomentar automóveis ou eletrodomésticos mais eficientes 

do ponto de vista ambiental e energético. 

Em suma, as respostas de política do Brasil à crise econômica de 2008 parecem ter 

deixado completamente de lado as preocupações ambientais e climáticas. O forte 

crescimento do consumo de gasolina em 2010 pode, neste sentido, ser atribuído à 
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recuperação econômica neste ano, mas também traduz o forte crescimento da frota 

de automóveis em resposta aos incentivos concedidos pelo governo ao setor. Tais 

efeitos vêm sendo maximizados pela política de preços praticada pela Petrobrás, 

sob orientação governamental, em conseqüência da qual os preços domésticos do 

petróleo não acompanharam o aumento dos preços internacionais, gerando subsí-

dio ao principal combustível fóssil usado no Brasil e por sua vez alimentando a 

utilização de veículos poluentes. 

3. Políticas industriais e agenda climática no Brasil

3.1 A indústria e a emissão de GEEs no Brasil

No mundo, cerca de 21% das emissões totais de GEEs são atribuíveis à indústria, 

49% das quais decorrentes da queima de combustíveis fósseis, 35% do consumo 

de eletricidade e calor e 16% dos processos industriais (neste caso, as emissões se 

referem a outros gases que não o CO
2
). 

Os setores industriais com maior participação nas emissões são o químico/petro-

químico (23%), cimento (18%) e ferro e aço (15%), a soma destes três setores tota-

lizando mais da metade das emissões de GEEs pela indústria (WRI, 2005).  Em 

2002, a indústria brasileira ocupava a oitava posição entre os maiores emissores, 

tendo registrado, entre 1990 e 2002, crescimento no total de emissões da ordem 

de 61% (contra 18% do total mundial e em contraste com reduções significativas 

observadas nos países desenvolvidos). O Brasil encontra-se também entre os prin-

cipais produtores mundiais dos três setores responsáveis conjuntamente por mais 

da metade das emissões de GEEs pela indústria. 

Através das emissões geradas por seus processos produtivos, o setor industrial 

brasileiro foi responsável, em 2005, por 3,6% das emissões de CO
2
 no país. 

Somando-se as emissões derivadas dos processos industriais e a queima de com-

bustíveis fósseis pela indústria, esta responde por quase 10% das emissões totais 

do Brasil (COPPE, 2010). Mais da metade (53%) da energia utilizada pela indús-

tria tem como origem  fontes renováveis, com destaque para a hidroeletricidade 

e o bagaço de cana. Alimentos e bebidas, siderurgia e papel e celulose são os 

principais consumidores de energia no setor industrial, respondendo juntos por 

60% do total. (FBDS, 2009).   

O setor de ferro e aço é de longe o principal emissor de CO
2
 na indústria brasileira, 

respondendo por 45% das emissões totais industriais, “dado o elevado consumo 

absoluto de energia, tanto de fontes fósseis quanto de carvão vegetal de desmata-

mentos” (FBDS, 2009). Outros setores com peso significativo na matriz de emis-

sões industriais são o químico/petroquímico, com 11,6%, e o cerâmico, com 8%. 

Alguns setores que são consumidores intensivos de energia apresentam pequena 

participação nas emissões pelo fato de utilizarem abundantemente fontes renová-

veis de energia. É o caso dos setores de alimentos e bebidas e de papel e celulose4.   

As medidas de mitigação de emissões industriais incluem potencialmente vasta 

gama de ações, cujos custos e complexidade variam significativamente. Tais medi-

das podem ser agrupadas em seis categorias: eficiência energética, reciclagem de 

materiais, troca entre combustíveis, emprego de fontes renováveis, eliminação do 

uso de biomassas não renováveis e cogeração de energia (FBDS, 2009). 

As medidas com maior potencial de abatimento de emissões são as de eficiência 

energética (41% das emissões evitadas em um cenário de baixo carbono, tendo 

2030 como horizonte) e a eliminação do uso da biomassa não renovável (38,5%). 

As demais medidas teriam participação nas emissões evitadas entre 3% (troca 

entre combustíveis) e 6% (cogeração de energia). Em termos setoriais e tendo 

como referência o mesmo cenário, o maior potencial de mitigação encontra-se no 

setor de ferro e aço, com 47% das emissões evitadas (FBDS, 2009). 

4 Quase 20% das emissões industriais de CO
2
 são atribuíveis à utilização de lenha e de carvão vegetal 

não renovável como fontes de energia (FBDS, 2009). 
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As diferentes medidas de mitigação apresentam custos de abatimento de emissões 

de CO
2
 bastante heterogêneos, sendo, no caso da indústria brasileira, negativos 

- tanto do ponto de vista social quanto privado - para as ações de eficiência ener-

gética5. Estas requerem investimentos relativamente pequenos, mas têm prazos de 

retorno curtos e geram taxas internas de retorno elevadas. Medidas de cogeração 

de energia também apresentam taxas sociais de retorno positivas, mas tais taxas 

se tornam, do ponto de vista privado, negativas. Ações referentes à substituição 

do uso de biomassa não renovável (madeira não renovável como insumo siderúr-

gico) têm custos de abatimento positivos, exigindo maiores investimentos tanto a 

jusante da produção quanto no próprio processo produtivo (FBDS, 2009). 

3.2. As políticas do BNDES e a questão climática

O BNDES se tornou, ao longo anos, o principal braço operacional da política industrial 

brasileira. A este papel, ele associou, no período mais recente, a função de formulador 

de políticas, papel que aparece claramente no apoio do Banco à formação de grandes 

grupos nacionais em setores em que o Brasil é internacionalmente competitivo.

No entanto, seja formulando, seja operacionalizando diretrizes de política indus-

trial, o papel central que o governo federal atribuiu ao BNDES nos últimos anos é 

o de contribuir intensamente para o aumento da taxa de investimento da economia. 

Isso explica os fortes e recorrentes aportes de recursos do Tesouro Nacional para 

reduzir as taxas de empréstimos do BNDES ao setor privado, bem como a priori-

dade concedida pelos programas do banco ao setor de bens de capital.

Portanto, a avaliação do grau de internalização, pela política industrial brasileira, 

dos temas da mudança climática e da transição para uma economia verde passa 

necessária e prioritariamente pela análise do BNDES e de seus programas. 

5 As medidas que têm custos negativos de abatimento podem ser implementadas com menor investi-
mentos e têm taxas positivas de retorno. Já as que têm custos positivos de abatimento requerem maio-
res investimentos e, em geral são percebidos como exigindo algum grau de apoio governamental para 
tornar-se viável do ponto de vista privado. 

Há, até o momento, dois vetores de atuação do BNDES que incluem o que se pode-

ria denominar uma dimensão climática e/ou ambiental:

•	 o primeiro vetor diz respeito à adoção, pelo BNDES, de condicionalidades 

sócio-ambientais na análise dos pedidos de apoio financeiro apresentados 

pelas empresas. Estas condicionalidades têm sido adotadas pelo BNDES 

desde a última década do século passado, em boa medida como resposta a 

pressões das centrais sindicais (representadas no Conselho de Administração 

do Banco) e de ONGs. Nos últimos anos, esta pressão se intensificou e as 

condicionalidades têm-se tornado mais estritas e rigorosas, aplicando-se a 

projetos de empresas com atuação em setores de base agropecuária e florestal, 

embora também tenham se dirigido a projetos siderúrgicos utilizando carvão 

vegetal na região amazônica. 

Na realidade, esta vertente voltou a ganhar evidência pública no período mais 

recente, depois que o BNDES se tornou o grande financiador e importante acio-

nista dos frigoríficos brasileiros que fizeram do país o principal exportador de 

carne bovina no mundo. Esta política tem sido bastante questionada não apenas 

por eleger “campeões nacionais” a serem beneficiados pelos empréstimos a baixo 

custo do banco, mas também pelo fato de que se atribui à cadeia de fornecedores 

destas empresas papel relevante no desmatamento na Amazônia. 

Buscando responder a tais preocupações, em 2009, o BNDES assinou convênio 

de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA para viabilizar 

política que condiciona o seu apoio financeiro aos frigoríficos (através de crédito 

ou participação acionária) à verificação por estes da regularidade socioambien-

tal de seus fornecedores. Isto significa que “o banco só dará crédito a empresas 

que comprarem gado de fazendas que não constem de áreas embargadas pelo 

IBAMA, que tenham licenciamento ambiental, não constem da ‘lista suja’ do 

Ministério do Trabalho e não tenham sido condenadas por invasão de terras indí-

genas, violência agrária, grilagem de terra ou desmatamento ilegal” (Valor Eco-

nômico, 23/07/2009). 
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Além disso, o BNDES passaria a cobrar dos frigoríficos planos de metas e crono-

gramas para a implementação “em todas as suas unidades industriais de cerifica-

ções socioambientais (...) além de melhorias dos indicadores de efluentes líquidos 

e resíduos sólidos”6. 

- o segundo vetor se refere à definição de uma política de  financiamento a projetos 

“ambientais”, ou seja, àqueles em que os investimentos têm como objeto a melho-

ria do desempenho ambiental das empresas (redução de uso de energia e materiais 

por unidade de produto ou serviço), a constituição de unidades de produção de 

energia renovável, a recuperação e conservação de ecossistemas e biodiversidade, 

o planejamento e gestão ambiental e a recuperação de passivos ambientais. Tam-

bém neste caso, o BNDES tem intensificado suas atividades, ampliando a abran-

gência da área de atuação de sua Linha de Meio Ambiente.   

Em 2006, o BNDES anunciou sua nova política ambiental, definindo condições de 

financiamento relativamente favoráveis - quando comparadas às taxas médias pra-

ticadas nos empréstimos do banco - “para projetos com investimentos em melhoria 

de qualidade ambiental que vão além das exigências da legislação atual” (www.

bndes.gov.br). Na mesma época, o BNDES lançou uma linha de crédito específica 

para projetos de eficiência energética, com ênfase no apoio às empresas de servi-

ços de conservação de energia (PROESCO).  

Um bom exemplo desta linha de atuação é fornecido pela recente decisão de 

financiar oito parques eólicos no estado do Rio Grande do Sul, aportando o 

BNDES cerca de R$450 milhões a um projeto empresarial cujo valor total é de 

R$ 725 milhões7. 

6 Estas orientações do BNDES são motivadas por preocupação com o desmatamento da Amazônia, 
relacionando-se diretamente ao foco central das ações de mitigação do governo brasileiro, mas tendo 
potencial para impactar o balanço de emissões de toda a cadeia industrial da carne.
7 Segundo o site do BNDES (www.bndes.gov.br), desde 2005, o Banco já aprovou financiamentos de 
R$ 4,5 bilhões para investimentos em usinas eólicas,que geraram capacidade instalada de 1.520 MW. 

Há ainda, no âmbito do BNDES, ações voltadas para diversificar os instrumen-

tos de apoio a iniciativas climáticas, bem como para internalizar, nas rotinas 

de gestão e de análise de projetos submetidos ao banco, a dimensão sócio-

-ambiental e climática.

Como exemplo de novos instrumentos, o BNDES tem investido na montagem de 

fundos de private equity, voltados para áreas como manejo sustentável de flores-

tas, tecnologias limpas e pequenas centrais hidrelétricas. O BNDES aporta parcela 

minoritária dos recursos do fundo e seleciona gestores privados a partir de chama-

das públicas de propostas8.  Em junho de 2011, o BNDES anunciou instrumento 

de apoio voltado especificamente para a inovação na área ambiental. Trata-se do 

Fundo de Inovação em Meio Ambiente, que será criado para financiar companhias 

que desenvolvam projetos de energia limpas. O fundo de investimento será de R$ 

150 milhões e se espera que entre em operação no início de 20129.

Com o objetivo de aumentar o grau de internalização das dimensões climática e 

sócio-ambiental no processo de análise de projetos submetidos ao BNDES, a Área 

de Meio Ambiente do banco produziu quase três dezenas de guias sócio-ambien-

tais de âmbito setorial para orientar a avaliação dos projetos. Estes guias definirão 

as “linhas de base” da avaliação sócio-ambiental (legislação doméstica), mas tam-

bém identificarão as melhores práticas e tecnologias disponíveis, que deverão ser 

incentivadas pelo Banco através de seus financiamentos. 

Outra iniciativa interessante na mesma direção é a articulação institucional entre o 

BNDES e o MMA com vistas a operacionalizar os instrumentos de crédito previs-

tos pelo FNMC que tem dotação orçamentária de R$ 233 milhões  no ano de 2011 

para financiamento a projetos de economia de baixo carbono.

8 Em coordenação com a BOVESPA, o BNDES ajudou a criar, em 2010, o Índice de Carbono, cujo 
retorno tem sido comparável ao IBOVESPA, mas com cerca de 35% menos emissões por receita.  
9 Valor Econômico, 21 de junho de 2011.
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A nova política industrial, anunciada em agosto de 2011, prevê o apoio ao desen-

volvimento tecnológico e a comercialização de bens de capital com selo de efici-

ência energética INMETRO e para linhas de equipamentos dedicados à redução 

de emissão de GEEs. Curiosamente, apesar da timidez na área climática, a política 

estabelece, entre suas macro-metas, um objetivo ambicioso no que diz respeito à 

redução do consumo de energia por unidade de PIB industrial (consumo de energia 

em tonelada equivalente de petróleo – tep por unidade de PIB industrial): levar tal 

consumo de 150,7 para 137,0 tep/milhão de reais até 201410. 

Mas a mesma política industrial também define incentivos fiscais significativos 

para o setor automobilístico, condicionados a projetos de investimentos e ino-

vação, mas não faz referência a condicionantes “climáticos”. Neste sentido, tais 

incentivos vão na contramão dos objetivos climáticos que seriam promovidos 

pelas linhas verdes de apoio anunciadas na mesma ocasião11.

3.3. Das políticas energéticas à substituição de importação de 
equipamentos de energia
 

O Brasil tem longa tradição de utilizar políticas energéticas - com componente 

de subsídio - com o objetivo principal de promover a industrialização, embora 

os subsídios respondessem também - e secundariamente - a objetivos sociais e 

ambientais (de Oliveira, A. e Laan, T., 2010).

Uma agenda ambiciosa de reformas liberalizantes que incluiu a remoção de sub-

sídios, a promoção dos investimentos privados e a competição foi lançada durante 

10 Curioso porque o plano decenal de energia, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia em 2011, 
estima para 2015 um consumo energético para o agregado industrial de 158,3 tep/R$ milhão. Este pata-
mar está bem acima da meta estabelecida pelo Plano Brasil Maior para 2014.
11 “Enquanto isso dorme numa das gavetas do Ministério da Fazenda, desde meados de 2008, um projeto 
conhecido como ‘IPI verde’, que incentiva a produção de carros mais eficientes, que poluam pouco 
e emitam uma quantidade menor de GEEs. A iniciativa, que reúne TRE ministérios, prevê também a 
criação de um selo verde e estabelece medidas em favor da fabricação de automóveis híbridos”, Um 
Brasil, maior, mais poluído e engarrafado, in O Globo, 11 de agosto de 2011. 

os anos 90, enfrentando fortes resistências políticas. A crise de energia de 2001 

fortaleceu os opositores da reforma e o processo de liberalização foi paralisado 

em 2002, mas não foi imediatamente revertido. Em 2002, o governo introduziu 

um subsídio ao consumo de GLP por famílias de baixa renda (o preço do GLP 

subira significativamente após a liberalização do mercado doméstico). Na segunda 

metade da década, com a elevação dos preços internacionais do petróleo, subsídios 

aos preços domésticos foram praticados pela estatal PETROBRAS, situação que 

se mantém até hoje (de Oliveira, A. e Laan, T. 2010). 

Este mesmo padrão vem ganhando fôlego nos últimos anos, a partir das perspec-

tivas de industrialização (ou de substituição de importações) associadas à explo-

ração do petróleo na camada de pré-sal e do aproveitamento de novas fontes de 

energias renováveis. Em ambos o caso a ênfase no conteúdo nacional crescente 

dos bens que substituem importações deixa claro o objetivo central das políticas. 

No caso do pré-sal, o que se visa é a expansão e a consolidação de uma cadeia de for-

necedores de bens e serviços para a área de petróleo e gás, bem como a instalação de 

centros de pesquisa de transnacionais também dedicadas a esta cadeia. Este processo 

vem sendo intensamente incentivado por políticas governamentais, inclusive as de 

concessão de áreas para exploração, em que o critério de conteúdo nacional ganhou 

peso na avaliação pela ANP das propostas das empresas. Os parâmetros utilizados na 

aplicação deste critério são definidos por fase (prospecção, exploração, etc) e têm-se 

tornado crescentemente restritivos, o que estaria inclusive dificultando o cumpri-

mento, pelas empresas, dos compromissos assumidos quando das licitações.  

Uma política industrial bem sucedida - segundo os seus próprios critérios - neste 

setor produzirá uma vasta gama de interesses econômicos e políticos em torno 

das já fortes constituencies do petróleo e gás. Não é claro até que ponto preo-

cupações climáticas fazem parte da política de desenvolvimento de fornecedores 

para o pré-sal, mas a presença ou ausência destas preocupações no estágio atual 

de implementação da política setorial pode condicionar o futuro papel da cadeia 

do petróleo e gás na transição do Brasil rumo a uma economia de baixo carbono.  
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No caso das energias renováveis, as principais oportunidades de substituição de 

importações parecem ter sido identificadas, pelo menos até o momento, na área de 

energia eólica. Já em 2009, o governo realizou o primeiro leilão de energia eólica 

no país e para incentivar a produção doméstica de equipamentos para a geração de 

energia eólica, elevou de zero para 14% a tarifa de importação de turbinas eólicas 

com capacidade de até 3.300 kwa, mantendo no entanto em zero a tarifa aplicável  

equipamentos com capacidade de geração superior.  

Quase uma dezena de grupos estrangeiros produtores de equipamentos para ener-

gia eólica já se instalou no Brasil, beneficiados por políticas que incluem redu-

ção de impostos federais e estaduais e financiamento do BNDES. Este, quando 

concedido, inclui a exigência de contrapartida, sob a forma de garantia de que os 

equipamentos produzidos no Brasil terão índice de nacionalização inicial de 40%, 

aumentando para 60%, nos anos seguintes. Este requisito de conteúdo nacional foi 

incluído nas disposições do PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alterna-

tivas de Energia Elétrica, inaugurado em 2004 – gerando, no início do programa, 

atraso nas instalações eólicas (COPPE, 2010)12. 

 

3.4. Inovação e mudança climática na agenda governamental 

Na área de política de inovação, o tema da transição para a economia verde ainda 

não parece ter penetrado, senão de forma embrionária. 

O Ministério de Ciência e Tecnologia desenvolve uma série de atividades rela-

cionadas aos compromissos brasileiros no Protocolo de Kyoto e criou, em 2007, 

a Rede Clima: Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. 

Esta Rede envolve instituições governamentais e universidades públicas na forma-

ção de sub-redes temáticas (recursos hídricos, energias renováveis, economia das 

mudanças climáticas, modelagem, etc).

12 O PROINFA contempla a energia eólica, a biomassa e as pequenas centrais hidrelétricas e tem mecanismo 
de garantia de preço ao produtor de energias renováveis (tarifas feed-in). Mas o Brasil não incluiu a energia 
solar foto-voltaica em sua política de tarifas feed-in como ocorre em outros países, inclusive na Índia.

Nas linhas de financiamento público em apoio à inovação empresarial, a FINEP - 

Financiadora de Estudos e Projetos não tem linhas específica e explicitamente dedi-

cadas à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias verde. Apesar disso, o Fundo 

Setorial de Energia confere prioridade a projetos de eficiência energética e a FINEP 

tenha realizado, em 2006, chamada pública para a apresentação de projetos de 

desenvolvimento e inovação em fontes de energia renováveis (eólica e fotovoltaica).  

Muito recentemente, a FINEP, juntamente com o BNDES, lançou linha de apoio 

à inovação nos setores sucro-energético e sucroquímico. A nova linha está voltada 

para a “seleção de planos de negócios e fomento a projetos que contemplem o 

desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas tecnologias industriais 

destinadas ao processamento da biomassa oriunda da cana de açúcar”13. As linhas 

temáticas do programa incluem o bio-etanol de segunda geração, o desenvolvimento 

de novos produtos diretamente obtidos a partir da biomassa da cana de açúcar, etc.  

3.5. O setor privado, a agenda climática e a política industrial

Nos meses que antecederam a realização COP-15, em 2009, registrou-se, no Bra-

sil, intensa mobilização política em torno das posições que o Brasil adotaria na 

reunião e, em especial, em relação à apresentação, pelo país, de uma meta de redu-

ção voluntária de emissões. O setor privado não ficou alheio ao debate e o período 

assistiu à formação de diversas coalizões empresariais. As posições defendidas por 

estas coalizões se diferenciavam segundo “a combinação de setores que reúnem e 

o grau de (profundidade da) reforma proposto para a política energética/climática 

nacional e externa”14 (Viola, 2010).  

As duas coalizões mais representativas eram a ”Carta Aberta ao Brasil sobre 

Mudanças Climáticas” e a “Coalizão de Empresas pelo Clima”. A primeira delas 

reunia 22 grandes empresas de capital nacional, sendo a maior em termos de peso 

13 www.finep.gov.br.
14 Viola (2010). Os parágrafos seguintes se baseiam neste texto.
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no PIB nacional. Sua proposta era de compromisso formal do país nas negocia-

ções climáticas e políticas consistentes de redução da curva de crescimento de 

emissões. As empresas desta aliança se comprometiam a publicar anualmente o 

inventário das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e  a incluir como orien-

tação estratégica no processo decisório de investimentos a escolha de opções que 

promovessem a redução das emissões de GEE nos processos, produtos e serviços. 

Outro compromisso se referia à atuação junto à cadeia de suprimentos, visando à 

redução de emissões de fornecedores e clientes. 

A segunda delas – liderada pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sus-

tentável –  apresentou demandas similares à primeira, “mas com maior grau de pro-

fundidade e precisão, propondo que o Brasil assumisse compromisso definido de 

redução de emissões em 2020 com o ano base de 2007 e não apenas redução da 

curva de crescimento de emissões como no caso da primeira coalizão” (Viola, 2010).  

Em contraste com as coalizões de empresas acima citadas, as principais entidades 

de classe empresarial, como a FIESP e a CNI - Confederação Nacional da Indústria, 

pronunciaram-se contrárias à assunção, pelo Brasil, de compromissos quantificáveis 

antes que o mesmo compromisso fosse assumido pelos outros grandes emissores. 

Na fase posterior a Copenhague, as iniciativas políticas do setor empresarial 

em torno da agenda climática arrefeceram, mas o processo de regulamentação 

da PNMC levou a CNI a constituir o Grupo de Mobilização Empresarial para 

a Mudança Climática. O objetivo do grupo é acompanhar, pelo setor privado, a 

regulamentação da PNMC, especialmente no que se refere à elaboração dos planos 

setoriais da indústria. 

Com base nesta iniciativa, a CNI vem promovendo discussões sobre o tema, com vistas 

a influenciar o processo de formulação dos planos setoriais da indústria. Neste sentido, 

as posições empresariais parecem se voltar para a defesa da prioridade às ações de efici-

ência energética - que, como se viu, têm custos de abatimento negativos, ou seja, reque-

rem menos investimentos e geram maior retorno privado - e troca de combustíveis. 

Mais além, a integração da dimensão climática à agenda das empresas brasileiras 

parece muito limitada. Dois exemplos ilustram este fato:

•	 em 2010, somente 77 grandes empresas (47% das quais da indústria de trans-

formação) realizaram e tornaram públicos inventários de gases de efeito 

estufa, segundo a metodologia GHG Protocol, referência internacional nesta 

área. Destas, apenas 26 empresas publicaram inventários com dados comple-

tos e verificados por terceira parte independente15; e

•	 das 46 empresas cujas ações compõem o índice da BOVESPA, apenas 13 

fazem inventários de carbono, apesar do baixo custo deste tipo de instrumento 

(entre R$ 80 e 100 mil). 

Linhas de financiamento público para medidas de mitigação de emissões estão 

disponíveis, mas a demanda das empresas por tais recursos é limitada, o que ajuda 

a explicar porque o BNDES busca, através de mecanismos inovadores como os 

fundos de private equity, promover projetos passíveis de apoio. 

No setor privado, passada a mobilização em torno de Copenhague, as preocupa-

ções defensivas parecem dominar. De um lado, há a preocupação com a imposi-

ção de barreiras comerciais às exportações brasileiras de produtos intensivos em 

energia. De outro, há escassa percepção - à tort ou à raison - de oportunidades 

associadas à reconversão verde de setores intensivos em energia ou ao desenvolvi-

mento de novas vantagens comparativas associadas à produção de baixo carbono. 

Além disso, e talvez mais relevante na perspectiva conjuntural, a crescente preocu-

pação da indústria brasileira com a apreciação cambial e a competição de produtos 

chineses no mercado doméstico parecem reduzir o espaço para discussões em torno 

da agenda industrial de mitigação climática.

15 Cresce interesse de companhias em mapear gás-estufa, Valor Econômico, 10 de agosto de 2011.  
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Seja como for, a aproximação da Conferência Rio + 20, que o Brasil receberá em 

2012, trará a agenda climática e sócio-ambiental de novo para um lugar de maior 

destaque entre as preocupações empresariais. Já há, em diferentes entidades da 

indústria, mobilização para a elaboração de documentos de posição e parece prová-

vel que tais documentos veiculem preocupações principalmente defensivas e pro-

curem se alinhar com posições oficiais do governo brasileiro, que seguirão o padrão 

“desenvolvimentista” que caracteriza o posicionamento do M.R.E. nesta área.

4. Conclusões 

No Brasil, o debate  público sobre políticas domésticas voltadas para a mitigação 

da mudança climática ganhou destaque em 2009, contribuindo para que o país apre-

sentasse compromisso internacional voluntário de redução de emissões. No entanto, 

este debate não bastou para abrir espaço para a discussão dos temas relacionados à 

transição para uma economia de baixo carbono, seus riscos e oportunidades. 

Até hoje, a articulação, no Brasil, entre as agendas de competitividade industrial e 

de economia de baixo carbono parece não ter entrado no radar de agentes públicos e 

privados. Na realidade, o tema somente adquiriu alguma relevância quando se tratou 

dos riscos potenciais para as exportações brasileiras relacionados à imposição, pelos 

países desenvolvidos, de medidas de ajustamento na fronteira como parte de suas 

políticas de compensação aos esforços de mitigação de seus próprios produtores. 

Na realidade, parece haver uma desconexão, no Brasil, entre as agendas de miti-

gação da mudança climática - centrada no tema do desmatamento - e de transição 

para uma economia verde como estratégia de desenvolvimento e de consolidação 

de novas vantagens comparativas. Ajuda a explicar esta desconexão o fato de que o 

Brasil pode atingir suas metas internacionais de redução de emissões apoiando-se 

fortemente em ações de combate ao desmatamento e com contribuição marginal de 

setores industriais e de transporte. 

A importância do desmatamento como fonte de emissões legitimou a dissociação 

entre agenda de mitigação da mudança climática e o tema da  transição para uma 

economia de baixo carbono. Tal dissociação é ademais referendada pelo fato de 

que as preocupações societais com mudança climática também estão focadas no 

tema do desmatamento.

Assim, de maneira mais geral, não há um conjunto coerente de políticas para 

modificar a trajetória de evolução da economia em uma direção menos intensiva 

em carbono, bem como para gerenciar a transição entre modelos técnico-produti-

vos e promover fontes de crescimento verdes. 

Na realidade, há até incentivos contraditórios quando avaliados à luz deste obje-

tivo, já que a prioridade quase absoluta na área de política industrial é hoje o 

incremento quantitativo dos investimentos, da produção doméstica e de seu con-

teúdo nacional. Neste sentido, as políticas para aumentar a taxa de investimento 

reforçam o peso da path dependence nas decisões empresariais, ao contribuir para 

aprofundar o gap de custos e de produtividade entre tecnologias limpas e sujas, 

em detrimento daquelas. 

Em síntese, as preocupações com a transição para a economia verde não parecem 

ter influência relevante sobre as diretrizes, os objetivos e instrumentos da política 

industrial e de inovação, bem como sobre a agenda de políticas do setor privado. 

Também a política de atração de IDE, crescentemente preocupada com o conteúdo 

nacional e o aporte tecnológico das inversões, não parece ter internalizado as preo-

cupações ambientais e climáticas como uma dimensão prioritária para a concessão 

de incentivos. 

Apesar disto, há iniciativas inovadoras, especialmente no âmbito do BNDES e de suas 

linhas de financiamento, que - mais além das condicionalidades sócio-ambientais exi-

gidas das empresas - conferem tratamento relativamente favorável a investimentos 

ambientais (o “climático” sendo, neste caso, visto como parte do “ambiental”). 
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Mas a verdade é que tais iniciativas são ainda pontuais e amplamente minoritárias 

no âmbito das políticas industriais brasileiras, não chegando a constituir um con-

trapeso aos incentivos garantidos aos investimentos de qualquer tipo, seja ele verde 

ou não. Mesmo no caso do BNDES, os financiamentos com componente ambien-

tal ou climático somaram, em 2009, R$ 480 milhões, ou seja, cerca de 0,35% do 

total de recursos aprovados pelo Banco para aquele ano (CES/FGV 2010b). 

Além disso, nas instituições públicas que financiam projetos de investimentos 

produtivos e de infra-estrutura16 “apesar da conscientização sobre o tema (...) é 

baixo o nível de envolvimento da alta gestão nesse assunto”, como apontou deta-

lhado estudo de avaliação da atuação daquelas instituições estatais na “gestão da 

mudança do clima” (CES/FGV, 2010b). 

Na realidade, a prioridade absoluta concedida nas políticas industriais operaciona-

lizadas pelo BNDES ao aumento da taxa de investimento condiciona a internaliza-

ção, nos processos de análise e decisão deste e de outros órgãos governamentais, 

da dimensão climática e sócio-ambiental. Mesmo que haja uma evolução positiva 

nesta direção, a condicionalidade sócio-ambiental e climática tem sua eficácia 

limitada pelos objetivos macro-econômicos da política industrial. 

Finalmente, a nova política industrial, lançada em agosto de 2011, prevê o estabe-

lecimento de mecanismos de apoio (supostamente financeiro, através do BNDES) 

para o desenvolvimento tecnológico e a comercialização de bens de capital com selo 

de eficiência energética INMETRO e para linhas de equipamentos dedicados à redu-

ção de emissão de GEEs. Mas a mesma política industrial também define incentivos 

fiscais significativos para o setor automobilístico, condicionados a projetos de inves-

timentos e inovação, mas não faz referência a condicionantes “climáticos”.

16 Trata-se principalmente do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Este é o quadro atual. Uma última indagação se refere à possibilidade de que se 

verifique  uma mudança de cenário, trazendo os temas da política industrial climá-

tica para uma posição de maior destaque na agenda doméstica brasileira. 

Como se observou, há poucos incentivos econômicos e políticos, no plano domés-

tico, para que esta evolução ocorra. As políticas de desenvolvimento produtivo 

focam no aumento do investimento e abrem pouco espaço para uma discriminação 

positiva em benefício de tecnologias “verdes”. Há ainda, no setor industrial, mais 

percepção de riscos do que de oportunidades econômicas associadas à agenda da 

transição para economias de baixo carbono. 

Além disso, a capacidade do compromisso internacional assumido pelo Brasil em 

Copenhague “empurrar” uma agenda doméstica de política industrial e de inova-

ção “climática” também é limitada, já que as metas brasileiras requerem essencial-

mente ações relacionadas ao “setor LULUF”. 

Não parece haver, portanto, a perspectiva de que o objetivo de fomentar a  tran-

sição para uma economia verde ganhe prioridade na agenda de política industrial 

e de inovação do Brasil, pelo menos nos próximos anos.  Este objetivo poderá 

ganhar peso junto a setores específicos da economia - em função da percepção de 

novas oportunidades econômicas - e de segmentos da sociedade civil - politica-

mente sensíveis à agenda do combate ao aquecimento global. Mas dificilmente ele 

se tornará, em futuro próximo, um elemento condicionante relevante das opções 

de política industrial e de inovação consideradas pelos policy makers no Brasil. 
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