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68 taxes and emissions trading systems are operating

−Novos CPIs no Uruguay e North America—Oregon, New Brunswick, e Ontario

−CPIs agendados na Indonesia, Austria, e Washington State

23% of global 
GHG emissions 
covered 
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Evolução de Preços
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Preços de allowances em ETSs
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Recorde em receitas geradas pelo carbono em 2021

• Em 2021, a precificação de carbono gerou mais de 
USD 84 bilhões em receitas públicas domésticas
em todo o mundo (aprox. 60% a mais que 2020).
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• Receitas são prioritariamente destinadas a 
orçamento geral ou direcionadas para projetos
ambientais ou de desenvolvimento sustentável
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Gap entre políticas atuais e objetivos

https://www.iea.org/commentaries/cop26-climate-pledges-could-help-limit-global-warming-to-1-8-c-but-implementing-them-will-be-the-key
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CERs com maiores volumes acumulados;
Mercado voluntário com maior crescimento
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Novos créditos no Brasil – domínio de LULUCF
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➢ Físicos – relacionados à perda de infrastrutura (já somam mais de USD 400 bilhões/ano)

➢ Regulatório – barreiras de importação e sansões comerciais (ex. CBAM – mecanismos 
de ajuste de fronteira) 

➢ Reputacional – perda de acesso a mercados consumidores internacionais que 
demandam produtos cada vez mais sustentáveis 

➢ Acesso a financiamento e investimento – perda de acesso a capital por exigências de 
conformidade por parte de investidores e agentes financeiros internacionais

➢ Transição tecnológica – produtos se tornam obsoletos e empresas a perdem 
competitividade

Riscos associados à inação estimulam 
ações do setor privado
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➢ Todos terão metas, que devem ser cumpridas

➢ Existirão diversos tipos de créditos co-existindo e disponíveis a diferentes mercados

➢ Aumento de cautela na aquisição de créditos por urgência e risco reputacional

➢ Fundamental conhecer as origens das emissões e saber como mitigá-las

➢ Avaliação entre abatimento interno e aquisição de créditos

Mensagens
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➢ Sentido por 85% da população global; impacto
desproporcional em países e populações pobres

➢ Pode levar a 130 milhões de pessoas a pobreza
extrema em 2030

➢ Pode resultar em mais de 200 milhões de pessoas
a migrarem em 2050 

Banco Mundial e Mudança do Clima

Impactam
diretamente a 

missão do Banco 
Mundial

➢ Maior financiador climático a países pobres e em desenvolvimento (USD 32 bilhões em FY22 –
19% aumento sobre FY21 e 36% do total financiado em FY22)

➢ WB CCAP: objetivo de financiamento climático de 35% nos próximos 5 anos e alinhamento
fluxos aos objetivos do Acordo de Paris

➢ Brasil: Desenvolvimento do mercado de carbono e aquisição de créditos (16.5 M)

Financiamentos diretos (BB) ou combinados com outros setores (MT, AM)

Programas a fundo perdido (CCDR, PMR / PMI) 
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Obrigado!

Alexandre Kossoy
akossoy@worldbank.org
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