
De 31 de outubro a 12 de novembro,  este ano,  será real izada a 26ª edição da Conferência da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Cl ima,  ou,  como é mais  comumente conhecida,  a  COP26.  

Ao longo das últ imas décadas,  as  COPs se consol idaram como o mais  importante espaço de negociação
multi lateral  para os compromissos assumidos em matéria c l imática,  como é o caso do Acordo de Paris ,
tratado internacional  assinado por mais  de 190 países na edição de 2015 da COP, com o objetivo de
l imitar  o aumento da temperatura média global  a ,  no máximo,  2ºC comparado a níveis  pré-industr iais ,
esforçando-se para manter este l imite em 1,5ºC.

Este ano,  as  expectativas estão altas para as negociações da COP26,  que tem entre seus principais
objetivos concluir  as  negociações do Artigo 6 do Acordo de Paris ,  que trata da cr iação de um mercado
global  de créditos de carbono.  Por sua vez,  este instrumento é considerado essencial  pelos especial istas
para reduzir  as  emissões de gases de efeito estufa por meio de incentivos econômicos.  

Confira nesta newsletter  as principais  expectativas para a COP26 e quais  oportunidades estão colocadas
para o Brasi l .
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O Acordo de Paris  trouxe um importante ponto de
virada para as COPs,  que desde então passaram a
definir  como os países alcançariam as Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDCs -  National ly
Determined Contribution)  no âmbito do Acordo de
Paris .  A COP26,  prevista para ocorrer  em Glasgow, na
Escócia,  tem alguns dos objetivos mais  ambiciosos até
então.

Segundo o presidente da COP26,  o parlamentar
britânico Alok Sharma,  a  Conferência deste ano
pretende:  definir  os instrumentos de mercado para
reduzir  as  emissões de gases de efeito estufa (GEE)  por
meio da regulamentação do Artigo 6 do Acordo de
Paris;  estabelecer um acordo entre os países para
l imitar  o aquecimento global  a  menos de 2ºC,
mantendo viva a meta de l imitar  este aumento a 1,5ºC;
definir  uma data l imite para acabar com a maior parte
do uso de carvão cujas emissões de GEE não forem
capturadas;  garantir  que os países desenvolvidos
cumpram suas metas de f inanciamento cl imático anual
para os países em desenvolvimento;  entre outros.

O Artigo 6 do Acordo de Paris
trata da cooperação e regulação
de um mercado global  de carbono,
uma das principais  estratégias
para ajudar os países a reduzir  as
emissões e at ingir  as  metas
estabelecidas.  Embora os países
concordem com a cr iação de um
mercado regulado,  ainda não
existe um consenso quanto a
como ele deveria ser  estruturado,
devido a,  entre outros aspectos,
diferentes interpretações do texto
e a complexidade técnica do
desenho de um instrumento que
garanta integridade ambiental .
Não obstante,  o avanço na
negociação em torno do Artigo 6 é
tratado como um dos principais
objetivos desta edição da COP. 

ARTIGO 6O PAPEL DA COP26 NO CENÁRIO GLOBAL 
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PERSPECTIVAS SOBRE O TEMA

As Conferências das Partes sobre o Cl ima trazem marcos
importantes na transição global  para uma economia de baixo
carbono,  que cada vez mais  tem ganhado a adesão e protagonismo
do setor privado enquanto motor das transformações necessárias
e da cr iação de soluções sustentáveis .

Em alguns setores,  como a aviação,  a  aquisição de créditos de carbono para
compensar as emissões e a  adoção de tecnologias são algumas das alternativas.  Tais
medidas voluntárias passarão a ser  obrigatórias ainda nesta década.  A principal
solução para a descarbonização da aviação nas próximas décadas é através do
biocombustível .  No Brasi l ,  temos biomassa suficiente e dominamos a tecnologia de
produção de biocombustíveis  em larga escala,  inclusive bioquerosene de aviação,
mas não adianta apenas ter  uma solução renovável .  Tem que ser  sustentável .  Além
do pi lar  ambiental ,  os pi lares social  e  econômico não podem ser ignorados.  Para ter
viabi l idade econômica e garantir  custos competit ivos,  precisa ter  escala;  para ter
escala,  precisa ter  investimentos;  para atrair  investimentos,  precisa ter
previsibi l idade;  e  para ter  previsibi l idade,  precisa de pol ít ica públ ica.  

É também impressionante o enorme potencial  que o Brasi l  tem para a produção de
hidrogênio verde,  com previsão de ser  um dos maiores produtores do mundo já  no
ano que vem, produzindo da Bahia para o mundo.

Por essa razão,  o esforço da COP26 de regulamentar o mercado global  de carbono
terá fundamental  importância na medida em que poderá acelerar  esta real idade de
economia de baixo carbono para todo o mundo.  Para o Brasi l ,  que dispõe da maior
biodiversidade do planeta,  disponibi l idade de matéria-prima,  enorme potencial  para
a bioeconomia e uma das matrizes energéticas mais  l impas do mundo,  as vantagens
comparativas estão colocadas para que a transição para a economia de baixo
carbono seja uma verdadeira oportunidade de alavancar a  competit ividade e o
crescimento sustentável  do país ,  com geração de empregos verdes e oportunidades
para a população e o setor produtivo.

-  Marina Mattar ,  fundadora e CEO da Perspectivas

O PAPEL DO BRASIL 

-  Mônica Messenberg,  Diretora de Relações Institucionais  da CNI

A INDÚSTRIA BRASILEIRA NA COP26
O ano de 2021 é cr ít ico para que os países aumentem suas
ambições cl imáticas,  no âmbito do Acordo de Paris .  Existe uma
grande expectativa de que as negociações sejam f inal izadas,  em
especial  o l ivro de Regras e o Artigo 6,  na COP 26.

A indústr ia  considera essencial  a  manutenção do aumento da
temperatura média do planeta em até 1,5ºC e deseja ser  parte
ativa dessa jornada.  

Tem crescido o número de empresas e setores que assumem metas
de neutral idade de carbono.  Para isso,  investem em compensação

Historicamente,  o Brasi l  se destaca
como uma das principais  l ideranças
sobre matéria c l imática nas
negociações internacionais .  Embora
seja responsável  por cerca de 3% das
emissões globais  de carbono,  o Brasi l
se sobressai  pelo papel  que sua
diplomacia tem exercido nas
negociações e fóruns cl imáticos,
reforçado por sua matriz  energética
predominantemente de fontes
renováveis  e pelo interesse global  na
preservação dos biomas brasi leiros -
em especial  da Amazônia.  

Nessa edição da COP, o Brasi l
contará com seu maior estande f ís ico
até então no evento.  De acordo com
o ministro do Meio Ambiente e chefe
da delegação brasi leira na COP,
Joaquim Leite,  o Brasi l  tem como
objetivo defender sua pauta histórica
de “responsabi l idades comuns,  porém
diferenciadas” entre os países.  Ou
seja,  espera-se que a delegação
brasi leira cobre o compromisso
assumido pelos países desenvolvidos
no Acordo de Paris  de destinar
recursos de f inanciamento cl imático
para os países em desenvolvimento.  

Para garantir  a  boa
representatividade do
posicionamento brasi leiro e conhecer
as diferentes posições dos setores,  o
ministro tem se reunido com diversos
segmentos da sociedade.  Além disso,
para preparar o terreno para as
negociações e al inhar o
posicionamento brasi leiro com seus
parceiros internacionais ,  nos últ imos
meses o ministro tem conduzido uma
intensa agenda de encontros com os
ministros do meio ambiente de
outros países e embaixadores.  

Além das posições do ministro do
Meio Ambiente,  vale destacar a  fala
do ministro da Economia,  Paulo
Guedes,  em evento da International
Chamber of  Commerce ( ICC) ,  no f inal
de setembro,  onde o ministro
afirmou que o governo lançará o
“Plano de Crescimento Verde” na
COP26,  que terá US$ 2,5 bi lhões de
investimentos em infraestrutura de
economia verde.  “Queremos que o
Brasi l  seja uma potência verde e
digital” ,  disse Guedes.

Um dos principais  pontos que ainda falta alcançar consenso é o instrumento
financeiro estabelecido no Artigo 6 do Acordo de Paris .  Este Artigo trata da cr iação
do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável ,  que estabelece o mercado global
de carbono.

Com regras justas e transparentes e,  se bem operado,  esse mecanismo propiciará
novos negócios,  investimentos e transferência de tecnologia para o Brasi l .  Assim,
pode ser  uma das soluções baseadas no desenvolvimento sustentável  para a geração
de emprego e renda no país ,  pr incipalmente no cenário pós-covid-19.

via créditos de carbono e em novas tecnologias e soluções que permitam mitigar  as
emissões de carbono ao longo da cadeia,  a lmejando o net zero.
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