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no Setor Elétrico Brasileiro



2

Elementos para a implementação
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Outros
Escopo de emissões e gases, proteção à competitividade e mecanismos de flexibilidade, enforcement, uso de eventuais receitas 

Decisões Fundamentais de Desenho

Objetivo do Instrumento
Estrutura do setor elétrico e suas implicações – foco no mercado contratado, livre ou ambos? Despacho, expansão?

Tipo de Instrumento
Sistema de comércio de emissões, de certificados de EE & RE, Baseline and credit?

Cobertura e Ponto de Regulação
Quem regular de modo a garantir a correta transmissão de incentivos ao emissor significativo?

Nível de Ambição
Quão ambiciosa/restritiva será a meta indicada (cap, benchmark)?
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Estrutura de governança

• A estrutura de governança necessária pode variar com o tipo de instrumento escolhido

• Pode ser totalmente composta por entidades públicas ou ter participação privada, em diferentes níveis

• Desde entidades privadas tendo assento no comitê gestor até uma participação chave na operação do sistema

• Não obstante, pode ser relevante que o sistema seja ancorado na administração pública, responsável pelo oversight e 
aplicação de penalidades para enforcement (poder de polícia)

Órgão acreditador

Relação informacional
relação regulatória
órgão público
órgão privado

Órgão regulador Comitê interministerial

Órgão implementador

Agente reguladoAgente verificador

Órgão assessor

Plataforma de transações
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Integração vs Segmentação

• Viabilidade e ‘moldagem’ vs eficiência agregada

• PMR: escolha metodológica acabou mascarando as diferenças em relação ao cenário segmentado

• Apenas R$ 4bi de CAPEX em mitigação evitado de diferença entre cenário amplo e cenário segmentado

• “Mudança do clima: avaliação dos reflexos das metas de redução de emissões sobre a economia e a indústria brasileira”

• Cenário com regulação segmentada gera uma queda de PIB de 0,8% em relação ao BAU  em 2030 (preços de carbono 
chegam a mais  de $50/tCO2e), enquanto no cenário economy-wide a mesma queda é de 0,15% (preços de 
$2,5/tCO2e)
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