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RESUMO
A avaliação de riscos é uma ferramenta já conhecida e utilizada por gestores
nos mais diferentes tipos de projetos. Sua aplicação reconhece a existência de
situações cuja consequência pode acarretar em perdas significativas aos projetos e,
desta maneira, permite a antecipação de ações para mitigação de tais situações.
Em projetos relacionados a Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), a
avaliação de riscos não é uma análise específica e direcionada, sendo comum
identificá-la dentro de outras análises do projeto (ex.:análises de barreiras a cenários
alternativos). Porém, a adoção da avaliação de riscos como uma ferramenta de
gestão em si permite que os projetos de MDL sejam gerenciados de forma mais próativa, antecipando-se a cenários com variações de produtividade, de ordem
macroeconômicas e até de origem pouco previsível (ex.: catástrofes naturais).

Palavras-chave: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); Avaliação de Riscos;
PMBOK; ISO 31000/2009
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ABSTRACT
Risk Evaluation in Clean Development Projects: a case study in Brazil’s iron
and steel sector
Risk assessment is a tool already known and used by managers in many
different types of projects. Its application recognizes the existence of situations
whose consequence may result in significant losses to the projects and, thus, allows
the anticipation of actions to mitigate such situations.
In projects related to Clean Development Mechanisms (CDM), risk assessment is not
a specific and targeted analysis, been common to identify it within other analyzes of
the project (eg: analysis of barriers to alternative scenarios). However, adoption of
risk assessment as a management tool itself allows CDM projects to be managed
more proactively, anticipating scenarios of variations in productivity, macroeconomic
order and even poorly predictable situations (ex.: natural disasters).
Keywords: Clean Development Mechanism (CDM), Risk Assessment, PMBOK, ISO
31000/2009.
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1

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O estudo da temática ambiental tem se tornado muito presente
nas diversas esferas econômicas e acadêmicas ao redor do mundo. É um tema que,
além da complexidade intrínseca, oferece desafios a outros estudos com os quais se
relaciona.
Dentro do tema ambiental, as discussões sobre aquecimento
global e os mecanismos para seu controle tem sido pauta constante nos últimos
anos e, recentemente, passou por um momento de grandes discussões, após as
decisões da Conference of Parties (COP17), em Durban. A imprensa, na época,
comentou que os ambientalistas avaliaram os resultados da 17ª Conferência das
Partes da Convenção de Mudanças do Clima das Nações Unidas como sendo
pouco ambiciosos, já que grandes emissores (Estados Unidos, Rússia, Japão e
Canadá) não participaram do Protocolo de Quioto. Mas progressos políticos foram
atingidos, na medida em que grandes poluidores aceitaram participar de um acordo
legalmente vinculante no futuro (após 2020)1.
Neste cenário, entende-se que além dos aspectos técnicos
ligados ao estudo das emissões de gases de efeito estufa, é importante também
investir energia e tempo de debate sobre os conceitos ligados à economia e à
gestão dos novos mecanismos de mercado relacionados aos temas ambientais, a
fim de tornar este assunto pauta constante nas decisões de empresas, governos e
da sociedade em geral.
E sob a perspectiva de um cenário de incertezas no mercado
mundial e do aumento da exigência para atendimento das expectativas do mercado
em relação ao controle das emissões de gases de efeito estufa, apresentou-se como
uma oportunidade a realização de um estudo com enfoque na avaliação de riscos
em projetos cuja finalidade seja a implantação do Mecanismo de Desenvolvimento

1

MORAES, F. Cúpula do clima chega ao fim com resultados pouco ambiciosos. O Eco, 2012. Disponível em:
http://www.oeco.com.br/cop17/25524-cupula-do-clima-chega-ao-fim-com-resultados-pouco-ambiciosos.
Acesso em: 03 de abril de 2012.
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Limpo2 (MDL), uma das alternativas de flexibilização possíveis dentro dos artigos
definidos pelo Protocolo de Quioto.
A avaliação de riscos está ligada ao estudo das perdas geradas
por eventos que impedem ou impõem dificuldades às empresas de executar suas
atividades. Por isso, seu estudo deve ser realizado como uma forma de prevenção e
mitigação dos riscos identificados, a fim de possibilitar a antecipação de ações que
permitam às organizações dar continuidade as suas atividades.
O resultado deste estudo contribui para a melhoria da gestão dos
projetos de MDL, pois ressalta a importância de se realizar uma avaliação dos riscos
ligados ao projeto de forma mais direcionada e pró-ativa. Isto induz a busca pela
redução ou mitigação dos riscos identificados e proporciona ao proponente do
projeto maior controle sobre eventuais cenários alternativos que possam se impor
durante a sua execução.
Além disso, dado que a gestão de riscos é um importante
componente na decisão por financiamentos em instituições financeiras, o projeto de
MDL com sua própria avaliação detalhada de riscos pode representar um argumento
relevante para a decisão de concessão do financiamento, fortalecendo e
impulsionando o crédito a este tipo de projeto.
Por fim, espera-se que este estudo sirva de parâmetro para
avaliações de risco em projetos de MDL de diversos setores, trazendo à gestão ativa
deste tipo de projeto a visão da avaliação dos riscos, os quais podem estar
comprometendo o seu desempenho e resultados, mas que poderiam ser
monitorados e mitigados previamente.

2

Do inglês Clean Development Mechanism (CDM)
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2

OBJETIVOS E MÉTODO

O objetivo geral deste trabalho é avaliar os riscos existentes em
um projeto de MDL do setor siderúrgico do Brasil, de forma a motivar os
proponentes de projetos de MDL a adotar o mesmo tipo de avaliação, antevendo
possíveis problemas e reduzindo a probabilidade e o impacto de sua ocorrência,
contribuindo para a melhoria da qualidade e atratividade dos projetos de mecanismo
de desenvolvimento limpo no geral.
Os objetivos específicos que apoiam este estudo envolvem o
levantamento de informações a respeito da empresa e do projeto de MDL por esta
desenvolvido, a identificação e avaliação de quais são os riscos encontrados neste
tipo de projeto e a proposta de um plano de ação para o tratamento de tais riscos.
Para viabilizar esta avaliação será necessária a realização de um
estudo de caso como forma de teste da combinação dos mecanismos de avaliação
de risco utilizados pela autora desta dissertação.
O estudo de caso selecionado é o projeto realizado pelo Grupo
Plantar. Esta empresa elaborou um projeto cujo objetivo é produzir o ferro primário
mais limpo do planeta, por meio do uso de biomassa plantada, de acordo com
princípios sociais e ambientais, para a geração de créditos de carbono de acordo
com os requisitos do MDL. Tal projeto é realizado em parceria com o Prototype
Carbon Fund (PCF), um programa gerenciado pelo Banco Mundial, pioneiro no
mercado de projetos voltados à redução de emissões de gases de efeito estufa.
A seleção deste caso em particular foi motivada pelo fato de que o
Projeto Plantar foi o primeiro projeto de MDL aprovado no Brasil pelo Banco Mundial
e por se tratar de um projeto com alta complexidade, envolvendo a divisão da sua
estrutura em três Documentos de Concepção do Projeto (DCP): “Reflorestamento
como Fonte Renovável para Fornecimento de Madeira para Uso Industrial no Brasil”,
“Mitigação das Emissões de Metano na Produção de Carvão Vegetal na Plantar,
Brasil” e “Uso de Carvão Vegetal Proveniente de Plantios de Biomassa Renovável
como Agente Redutor em Usina de Ferro-gusa no Brasil3”. Este fato ajuda a
alimentar a avaliação de risco por meio da identificação de eventos de risco ao longo
3

Este DCP não foi aprovado pela UNFCCC, até a conclusão deste trabalho.
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do planejamento, execução e monitoramento do projeto, sendo que esta última fase
só é passível de análise em projetos que já se encontrar nesse estágio de evolução.
O Grupo Plantar S.A. é um caso emblemático, no qual o
denominado “Ferro-gusa Verde®” é produzido unicamente a partir do processo de
redução com o uso do carvão de origem vegetal. Tal fonte de energia é renovável e
proveniente

de

áreas

florestais

autorizadas

pelos

órgãos

governamentais

competentes.
Na organização dos estudos realizados, os capítulos foram
separados de forma a ordenar a evolução do tema de mudanças climáticas,
seguindo-se para uma avaliação mais administrativa sob o ponto de vista da gestão
de riscos.
Este estudo foi baseado na combinação de dois outros métodos
existentes e já conhecidos no mercado: o Project Management Body of Knowledge
(PMBOK) e a ISO 31000/2009. A opção pela referência a dois outros métodos
justifica-se pela complementaridade entre ambos, já que a ISO 31000/2009 contribui
com a perspectiva das boas práticas do mercado e o PMBOK detalha um passo-apasso a ser seguido para a gestão de riscos em projetos.
É importante lembrar que ambos os métodos tratam de todas as
etapas a serem consideradas em um processo de gerenciamento de riscos. Mas o
presente estudo busca, somente, alcançar uma parte das etapas dentro do
gerenciamento de riscos, que seriam a identificação, análise e avaliação dos riscos.
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3

MUDANÇAS

CLIMÁTICAS:

UMA

PREOCUPAÇÃO

ALÉM

DO

AQUECIMENTO GLOBAL

Dentre as variáveis que afetam o dia-a-dia das pessoas, o clima é
uma das que exerce influência em suas decisões. Desde coisas cotidianas, como
com que roupa ir trabalhar, até as grandes decisões econômicas, como a
necessidade de irrigação em grandes plantações, o clima aparece como
determinante em boa parte de suas rotinas.
Dada a relevância deste tema, este capítulo apresenta alguns
conceitos e discussões que permeiam este assunto.

3.1

Clima

Clima, conforme definição no glossário do Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC, 2010) é o tempo meteorológico médio, ou mais
precisamente, é a descrição estatística de quantidades relevantes de mudanças do
tempo meteorológico num período de tempo, que vai de meses a milhões de anos.
O período clássico, de acordo com o glossário do IPCC, é de 30 anos, definido pela
World Meteorological Organization (WMO). Essas quantidades são geralmente
variações de superfície de temperatura, precipitação e vento.
Já segundo Ayoade (1996), clima é a síntese do tempo num dado
lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos. O clima, portanto,
refere-se às características da atmosfera, inferidas de observações contínuas
durante um longo período. Abrange um maior número de dados do que as condições
médias do tempo numa determinada área.
De acordo com o mesmo autor, a definição de tempo refere-se ao
estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo em um determinado lugar.
Desta forma, o clima apresenta uma generalização, enquanto o tempo lida com
eventos específicos.
De acordo com a WMO (2010), as variações climáticas são
medidas não somente segundo as alterações da atmosfera, mas também
observando uma série de outros fatores, tais como alterações de temperaturas e
correntes oceânicas, por exemplo. Além disso, dados provenientes da superfície do
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solo também são importantes indicadores utilizados na mensuração das alterações
climáticas.
Por último, esta mesma fonte destaca a necessidade de se
registrar as condições em que as informações climáticas foram obtidas, sua
frequência e correta interpretação. A atenção para esses requisitos leva à
possibilidade de comparação de dados climáticos entre diferentes regiões e escalas,
enriquecendo o estudo e a compreensão de um assunto que é, hoje, uma
preocupação global: as mudanças climáticas.

3.2

A mudança climática como fenômeno natural

Através dos períodos de formação da Terra, a ação do clima foi
um dos responsáveis pela evolução e desenvolvimento dos ecossistemas do
planeta.
A vida como se conhece hoje é moldada, entre outros aspectos,
de acordo com uma série de evoluções e adaptações ao ambiente em que se
encontrava inserida. Este ambiente compõe-se, dentre outras variáveis, pela
vegetação, disponibilidade de água e de alimento e, com grande influência, pelo
clima da região.

A evolução no planeta é um processo contínuo. Antes mesmo do

aparecimento do ser humano, as espécies já enfrentavam mudanças climáticas
como obstáculo para sua evolução. O próprio surgimento do homem deve-se, em
parte, a uma adaptação de seus ancestrais às mudanças climáticas de períodos
anteriores. Mas, que tipo de mudanças climáticas existiriam em um ambiente onde o
homem ainda não exercia influência?
Sob essa perspectiva, a expressão “mudança climática” aparece
como um fenômeno natural, independente da ação do homem para a sua
ocorrência. Existe, atualmente, uma corrente de pesquisadores que apontam o ser
humano como um dos principais agentes das mudanças climáticas, mas é
necessário entender como o clima se comportaria desconsiderando a existência das
ações humanas, ou seja, somente afetado pela ação de outros agentes.
Conforme Young (1991 apud EEROLA, 2003), o mais importante
impulso às mudanças climáticas é a deriva dos continentes, especialmente a
amalgamação destes em grandes supercontinentes e a sua fragmentação. Este
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efeito é causado pelo movimento das placas tectônicas. De acordo com a pesquisa,
uma área continental grande resfria porque o efeito aquecedor dos oceanos não
alcança as partes internas do supercontinente. O movimento das placas tectônicas
também pode mudar o sentido das correntes marinhas e atmosféricas, por meio da
geração de novas cordilheiras que impeçam a movimentação das correntes de ar,
aquecendo ou resfriando as regiões por onde trafegam.
Além disso, outros fatores também exercem influência no clima.
De acordo com Sanchez (2009) e Eerola (2003), o clima ainda pode ser alterado por
alguns fatores naturais, tais como mudanças na vegetação, intemperismo das
rochas, erupções vulcânicas, mudanças na rotação da Terra e variações na
incidência da radiação solar. Esses fatores isolados não causarão mudanças
significativas no clima, mas sua ação conjunta pode levar a alterações mais
impactantes, como se ocorresse uma formação em cadeia, capaz de levar a
períodos de aquecimento ou glaciações.
As Figuras 01 e 02 apresentam o sistema climático, seus agentes
naturais e os impactos climáticos provenientes de suas interações:
Figura 01 – Modelo de sistema climático

Fonte: Silva (2007)
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A Figura 01 traz de maneira simplificada alguns agentes e efeitos
que compõem o complexo sistema climático terrestre. É possível identificar, por
exemplo, a ação das placas de gelo como refletor das ondas de radiação solar que
chegam à superfície terrestre e regulam a temperatura dos oceanos; também se
verifica a presença de gases de efeito estufa na atmosfera (ex.: CO2, CH4, N2O,
PFCs, H2Ov), os quais em conjunto com a radiação solar não refletida geram o
aumento da temperatura na superfície do planeta. Vale ressaltar que este último
exemplo, em especial, é foco de amplas discussões sobre a ação do ser humano
moderno na emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, sobre o
equilíbrio na manutenção da temperatura da Terra.
Figura 02: Causas e Variações do Sistema Climático

Fonte: Silva (2007)

A Figura 02 esquematiza as causas naturais e variações
climáticas resultantes das interações entre as forças externas e os elementos que
compõem o sistema climático da Terra. As causas consideradas são as
movimentações em placas tectônicas, mudanças na órbita terrestre e as mudanças
na quantidade de radiação solar a qual o planeta Terra é exposto. A ação destes
atinge diretamente os componentes do sistema climático e suas interações
(vegetação, atmosfera, gelo, oceano e superfície terrestre). Como resultado, é
possível que mudanças nestes componentes sejam identificadas, dependendo do
impacto causado pela ação das causas mencionadas.
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É interessante ponderar que nesta figura não foi incluída a causa
mais discutida atualmente, ou seja, o homem. A inclusão de mais este fator é, muito
provavelmente, um potencializador dos efeitos a serem mensurados nas variações
climáticas observáveis apontadas pela figura.

3.3

A mudança climática como fenômeno antrópico

O desenvolvimento das civilizações deveu-se, em parte, a sua
capacidade de inovar e adaptar-se diante de situações em que a continuidade de
sua existência fosse ameaçada. Essa busca pela sobrevivência, algumas vezes,
levou grupos, povos ou nações ao colapso, dado que as decisões tomadas não
atendiam à necessidade da maioria ou não poderiam sustentar-se a longo prazo. Se
no passado estas decisões afetavam apenas a localidade em que uma civilização
estava inserida, hoje a globalização faz com que as ações de uma nação possam
causar impactos em todo o globo.
Esta conjuntura globalizada, muitas vezes, remete somente aos
aspectos econômicos e sociais de sua definição. Mas, da mesma forma, deve ser
analisada sob a ótica de seus impactos no meio ambiente.
O estudo das mudanças climáticas atuais é um bom exemplo de
como as decisões locais podem afetar o meio ambiente de forma globalizada. Os
cientistas que trabalham na construção dos dados e relatórios do IPCC (2007)
analisam e defendem a teoria de que as emissões de gases de efeito estufa
realizadas pelo homem estão contribuindo consideravelmente para o aquecimento
global. Conforme consta no último relatório publicado há indícios de que é pouco
provável que o aquecimento seja resultado apenas de processos internos (ou seja,
das variáveis naturais). A consistência entre as diversas linhas de evidências levam
a crer em uma significativa influência humana no aquecimento observado na
superfície.
Sanchez (2009) analisa diretamente a relação entre as ações do
homem e seus efeitos sobre o meio ambiente, desde os primórdios da civilização:

“[...] para se desenvolver, o homem teve que remanejar o meio
ambiente, convertendo exclusivamente a seu benefício, uma parte
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crescente da produtividade da biosfera. Inicialmente, não se tinha a
consciência de que a exploração da Terra poderia afetar de alguma
forma o clima, assim o homem já interferia no meio ambiente há
milhares de anos atrás, por meio do desenvolvimento da agricultura,
pecuária, desflorestamento, imigração, etc.
[...] O motivo primordial para a ocorrência do aquecimento global
está no intenso uso que se faz de energéticos fósseis. Neste sentido,
muito se tem pesquisado para racionalizar seu uso e também quanto
às formas alternativas de energia (SANCHEZ, 2009, p. 18).”

Dentre os estudos realizados a esse respeito, os relatórios de
mudanças climáticas de Solomon et al. (2007) estão entre os mais discutidos. O
primeiro capítulo desta obra trata exclusivamente de uma visão histórica sobre o
estudo das mudanças climáticas. Neste estudo, destacou-se que as ações humanas
intensificaram o aquecimento global por meio da liberação de gases de efeito estufa.
Até agora, segundo dados do relatório, o montante de gás carbônico na atmosfera
aumentou 35% na era industrial e continua aumentando devido às atividades
humanas, principalmente a combustão de combustíveis fósseis e a remoção das
florestas.
Nesse mesmo estudo, ressalta-se que há muitos mecanismos de
retorno no sistema climático que também podem ser ampliados ou diminuídos em
resposta aos efeitos das mudanças climáticas. Detectar, entender e quantificar
precisamente esses retornos climáticos tem sido o foco de um grande número de
cientistas para entender as complexidades do clima terrestre.
Por outro lado, há cientistas que refutam as hipóteses de que o
aquecimento global está sendo impulsionado pelas atividades humanas. Em seu
artigo, Molion (2008) aponta que o aparente aumento de 35% na concentração de
gás carbônico nos últimos 150 anos já deveria ter causado um incremento na
temperatura média do globo entre 0,5ºC e 2,0ºC se resultados de modelos de
situação de clima fossem considerados. O aumento “observado” está entre 0,4ºC e
0,7ºC, ou seja, o aumento “observado” está situado no limite inferior dos resultados
produzidos pelos atuais modelos climáticos. Porém, se a concentração de gás
carbônico dobrar nos próximos 100 anos, de acordo com os modelos de simulação,
poderá haver um aumento da temperatura média global entre 2ºC e 4,5ºC, não
inferior a 1,5ºC.
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De qualquer forma, a mitigação das causas e efeitos das
alterações climáticas como medida de precaução é uma garantia contra futuros
problemas para a humanidade. Conforme explica o Relatório do Desenvolvimento
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2007),
mesmo que suspendêssemos todas as emissões imediatamente, os estoques só
iriam diminuir muito lentamente. A razão deve-se ao fato de que, uma vez emitido, o
gás carbônico permanece na atmosfera durante um longo período de tempo, sendo
que os sistemas climáticos respondem lentamente. Esta inércia do sistema significa
que existe um longo retardamento entre a mitigação do carbono de hoje e os
resultados climáticos de amanhã.
Entre as consequências apontadas como possíveis resultantes do
aquecimento global, Sanchez (2009) identifica:

Derretimento das calotas polares e aumento do nível da água
nos oceanos;
Diminuição da quantidade de água potável;
Desastres naturais;
Avanço dos desertos; e
Extinção de espécies.

Estes eventos, em alguns aspectos, já vêm sendo observados
nas últimas décadas e, consequentemente, seus impactos já atingem algumas áreas
do planeta. Em especial, os países menos desenvolvidos sofrem com essas
alterações do meio ambiente, mas a evolução dos efeitos esperados trará
implicações a todos os países, independente de sua condição social e econômica e
localização geográfica.

3.4

O histórico do estudo das mudanças climáticas

Em um de seus relatórios publicados, o IPCC (2007) defende que
ciência deve ser estimulada pela argumentação e debate, mas avanços são
geralmente alcançados por meio da formulação de hipóteses claras e testadas
objetivamente. Esse teste é a chave da ciência. Na verdade, o relatório do IPCC
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coloca que para ser genuinamente científica, uma afirmação deve estar suscetível a
ser testada e ter potencial de ser constatada como falsa.
No estudo das mudanças climáticas, essa afirmação torna-se
bastante complicada, pois a realização de testes está atrelada à obtenção de dados
confiáveis e representativos. E, em se tratando de análises históricas do clima da
Terra, esses dados muitas vezes não estão disponíveis ou não se apresentam
comparáveis e com boa qualidade.
De acordo com Molion (2008), os satélites são os instrumentos
mais apropriados para a mensuração das alterações climáticas, pois capturam
informações de diversas paisagens do planeta e isso possibilita uma melhor
interpretação dos dados, já que os mesmos foram coletados de uma mesma fonte,
abordam grandes áreas e os cálculos efetuados são padronizados para todos os
ambientes. Mas, como se sabe, a tecnologia dos satélites é bastante recente em
comparação à extensão do estudo dos problemas climáticos. Nessa pesquisa, o
conhecimento das alterações climáticas em períodos passados é crucial para
compreender os seus efeitos futuros.
Uma segunda forma de estudo do clima é por meio das estações
climatológicas, mas essas, segundo o mesmo autor, apresentam o viés da não
padronização da instrumentação e dos cálculos, além da limitação da área a ser
estudada.
Até o método que efetua a análise das moléculas gasosas presas
nas camadas de gelo depositadas nas regiões glaciais pode ser questionado. De
acordo com Molion (2008), essa técnica, apesar de ser uma ideia brilhante, pode ser
suscetível a erro de interpretação por parte daqueles que a analisam.
Por último, o estudo das mudanças climáticas também envolve o
uso de modelos de simulação e projeção dos efeitos climáticos. Este método provê
ao pesquisador a possibilidade de manipular diferentes cenários, oscilando todas as
variáveis de acordo com seu comportamento histórico ou isolar as variáveis que são
do seu interesse. Porém, assim como em outras áreas da ciência que utilizam a
simulação como ferramenta de projeção, esse método oferece apenas uma série de
possibilidades e não uma decisão em si. Claro que sua utilidade não é nada
descartável, mas devido à quantidade de variáveis que operam no sistema climático,
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a fragilidade e flutuação das variáveis pode ruir completamente um modelo que
parecia ser bastante aceitável.
Contudo, é fato que a ciência do estudo das mudanças climáticas
evoluiu muito com o passar dos anos e sua tendência de avanços é indiscutível. É
uma área cuja importância vem crescendo não só como fonte de estudos
acadêmicos, mas também como precedente para decisões econômicas no mundo
globalizado. A evolução da tecnologia, portanto, é seu maior aliado para sustentar
suas hipóteses e garantir que governos e líderes em geral estejam preparados para
as oscilações climáticas que podemos esperar, não só de origem natural, mas
também devido às ações antrópicas.
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4

O PROTOCOLO DE QUIOTO: ASSUMINDO UM COMPROMISSO COM O

FUTURO DO PLANETA

Como assegurar o comprometimento de diferentes países, em
diferentes condições de desenvolvimento econômico, para alcançar um propósito
comum relacionado aos impactos do aquecimento global?
Foi pensando na resposta para esta pergunta que os países
participantes da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas
elaboraram em 1997 o Protocolo de Quioto, o primeiro acordo que prevê a regulação
de medidas específicas para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas.
Quando ratificado pelos países listados no seu Anexo I, o Protocolo de Quioto
regeria os procedimentos e os limites de emissões de GEEs (Gases de Efeito
Estufa) dos signatários deste compromisso.
Desta forma, este mecanismo possibilitou que fosse aberta uma
prerrogativa de que decisões difíceis como as que envolvem a temática do clima e
meio ambiente seriam tratadas não somente em nível nacional, mas levadas a
discussões exaustivas e de longo prazo por toda comunidade internacional.

4.1

O cenário de criação do Protocolo de Quioto

A criação do Protocolo de Quioto remete ao início de uma
preocupação mais sólida da sociedade com relação à manutenção e preservação da
vida no planeta.
Não somente o aviso de cientistas e especialistas em estudos do
clima, mas também a percepção da sociedade acerca das mudanças climáticas têm
chamado a atenção dos governos para um assunto que requer um esforço conjunto
e organizado por parte dos países, em especial dos chamados “desenvolvidos”, para
que a situação não passe do status de preocupante para calamitosa nos próximos
anos.
Para tanto, uma sequência de reuniões e discussões se seguiu
desde o final do século passado, com o intuito de entender, avaliar e construir
medidas para compensar os impactos provenientes das mudanças climáticas sobre
a vida na Terra.
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A Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972, deu início a uma
fase de maior discussão nesse contexto de avaliação de impactos e melhorias
ambientais. Foi a partir dela que se iniciou uma série de conferências internacionais
que tinham como principal intuito a criação de um tratado mundial para enfrentar o
problema das mudanças climáticas e, principalmente, das emissões dos gases de
efeito estufa (CQNUMC, 2004, p.2 e 3 apud GODOY, 2005).
Mas foi a partir da década de 1980 que a discussão começou a
ganhar espaço. Em 1988, a WMO e o United Nations Environment Program (UNEP)
criaram o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), cujas atribuições
seriam:
Acessar informações científicas, técnicas e socioeconômicas
relevantes para a compreensão das mudanças climáticas, seus impactos
potenciais e as opções de mitigação e adaptação;
Prover, conforme solicitação da comunidade internacional, opinião
científica, técnica e socioeconômica.
As opiniões do IPCC deveriam ser baseadas em literatura
científica e técnica publicada e revista por vários cientistas (MINISTÈRE DE
L´ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L´INDUSTRIE, 2004).
Com a publicação do primeiro relatório do IPCC, o First
Assessment Report – FAR confirmaram-se as hipóteses que permeavam a ideia do
aquecimento global. A repercussão das conclusões deste relatório levaram, dois
anos mais tarde, à criação da United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) durante a Eco 92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento), realizada no Rio de Janeiro, Brasil. Esta convenção
foi composta pelas nações, ou “Partes”, que se comprometeram com os termos
gerados pela mesma.
Em 1992, a UNFCCC reconheceu oficialmente que as mudanças
climáticas globais são causadas, em grande parte, pelo homem. Neste documento
são indicadas as obrigações que as partes signatárias do compromisso devem
cumprir para atingir a estabilização das concentrações de GEEs na atmosfera no
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático
(UNFCCC, 1992).
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O texto da Convenção traz a definição de países do Anexo I como
sendo aqueles conhecidos como países desenvolvidos ou cuja economia está em
transição para a economia de mercado e os países parte dos não-Anexo I, ou seja,
os países considerados em desenvolvimento. As “Partes”, ou seja, os países
signatários da UNFCCC, passaram a se reunir anualmente com o objetivo de discutir
a melhor forma de lidar com o problema do aquecimento global e acompanhar a
implementação das decisões tomadas. Essas reuniões foram denominadas
Conference of Parties (COPs) e seu maior foco foi estabelecer um acordo global que
solidificasse o compromisso das partes para com o objetivo de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas.
Na terceira destas reuniões (a COP3), em 1997, se estabeleceu o
chamado Protocolo de Quioto (nome em função da localidade onde foi realizada a
conferência: Quioto, Japão). Nesta ocasião, não foi possível finalizar totalmente os
artigos e aplicações do protocolo, que seria trabalhado continuamente nas COPs
seguintes (em especial, Buenos Aires, Argentina e Bonn, Alemanha). Finalmente, na
COP7, realizada em Marraqueche, Marrocos, obteve-se o texto final das regras que
comporiam o Protocolo de Quioto (GOMES, 2005).

4.2

As principais diretrizes do Protocolo de Quioto

O Protocolo de Quioto passou a vigorar em 16 de fevereiro de
2005, após sua ratificação pelo governo da Rússia.
É

importante destacar algumas diretrizes

principais

que

compõem o Protocolo. Primeiramente, o artigo 25 do Protocolo de Quioto estipula
que este entraria em vigor no nonagésimo dia após a data em que as Partes
incluídas no Anexo I tivessem depositado seus instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão ao Protocolo. A somatória das emissões de dióxido
de carbono deveria contabilizar 55% do total de emissões dos países
industrializados em 1990 (BRASIL, 1997).
Na sequência, os países incluídos no compromisso de redução ou
limitação quantificada de emissões são:
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Tabela 1 – Total das emissões de dióxido de carbono das Partes do Anexo I
em 1990, para fins do Artigo 25 do Protocolo de Quioto.

Partes

% de emissões de CO2

Estados Unidos
36,1
da América
Federação Russa
17,4
Japão
8,5
Alemanha
7,4
Reino Unido da Grã4,3
Bretanha e Irlanda do Norte
Canadá
3,3
Itália
3,1
Polônia
3,0
França
2,7
Austrália
2,1
Espanha
1,9
Países Baixos
1,2
República Checa
1,2
Romênia
1,2
Outros*
6,4
Total
100,0
* Outros: Soma das emissões de dióxido de carbono dos países – Bélgica,
Bulgária, Grécia, Hungria, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Suécia,
Estônia, Noruega, Portugal, Suíça, Irlanda, Letônia, Nova Zelândia,
Luxemburgo, Islândia, Liechtenstein e Mônaco.
Fonte: adaptado de BRASIL (1997)

O Artigo 3 é o que estipula o compromisso das Partes incluídas
no Anexo I de redução de emissões de GEEs em, pelo menos, 5% abaixo dos níveis
de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012 (BRASIL, 1997, p.6).
Os Artigos 6, 12 e 17 tratam dos dispositivos de flexibilização de
Implementação Conjunta4 (IC), Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o
Comércio de Emissões5 (CE), respectivamente (BRASIL, 1997). Tais mecanismos
foram criados com o intuito de permitir aos países do Anexo I encontrar soluções
para o atingimento de sua cota de emissões de outras formas que não somente a
redução ligada aos seus esforços internos e individuais.

4

Em inglês, Joint Implementation

5

Em inglês, Emissions Trading
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Muylaert (2000) atenta para o fato de que uma das críticas
existentes aos mecanismos de flexibilização existentes no Protocolo de Quioto é a
formação de um “mercado do direito de poluir” que favorece os países tidos como
desenvolvidos, pois por meio destes mecanismos, tais países podem manter o seu
padrão de desenvolvimento anterior ao evitar a alteração radical de seu estilo de
vida. Assim, na intenção de conservar o seu sistema produtivo, os países do Anexo I
se valem dessas “permissões para poluir” provenientes dos três mecanismos de
flexibilização previstos no Protocolo de Quioto.
Já conforme a percepção de Cunha (2009), a maioria das
relações entre agentes na economia moderna é expressa em termos monetários e
está formalizada e vinculada em diversos documentos que representam direitos e
obrigações financeiras entre seus agentes. Há diversas naturezas de acordos entre
os diferentes agentes econômicos. O mercado de carbono representa uma dessas
diversas naturezas de acordo e possui sua formalidade e documentos financeiros
próprios. Desta forma, um dos pontos fortes do Protocolo de Quioto é premiação
financeira dos países e empresas que forem capazes de atingir suas metas
assumidas em Quioto, por meio do comércio de emissões lastreadas no carbono
não emitido ou sequestrado.
Em

síntese,

ainda

que

existam

discussões

acerca

dos

mecanismos de flexibilização e seus resultados, é inegável a urgência da
continuidade dos estudos e esforços para o controle das emissões de gases de
efeito estufa. O compromisso firmado por meio do Protocolo de Quioto demonstra a
globalização não só do problema, mas da busca pela sua solução.

4.3

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Segundo definição disponível no site da UNFCCC (2010), o MDL
permite a criação de projetos de redução de emissões ou remoção de gases do
efeito estufa nos países em desenvolvimento. Estes podem gerar ganhos por meio
da comercialização das RCEs (Reduções Certificadas de Emissões). Essas RCEs
podem

ser

negociadas

e

utilizadas

por

países

desenvolvidos

que

se

comprometeram com o Protocolo de Quioto na redução de suas emissões de gases
do efeito estufa.
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Conforme Frondizi (2009), tal mecanismo é uma contribuição
voluntária significativa das Partes não-Anexo I para mudar, efetivamente, a
tendência de aquecimento global de forma consistente com a Convenção e com o
Protocolo de Quioto. O MDL permite que países em desenvolvimento continuem a
se desenvolver, de forma sustentável, combatendo a pobreza e contribuindo para o
esforço global de mitigação do efeito estufa.
Fundamentalmente, é necessário o cumprimento de dois
conceitos definidos no Protocolo de Quioto para que um projeto seja aceito como um
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo:

Adicionalidade: definido na Decisão 3/CMP.1., “uma atividade de
projeto de MDL é adicional se reduzir emissões antrópicas de gases de efeito estufa
por fontes para níveis inferiores aos que teriam ocorrido na ausência da atividade de
projeto MDL registrada”

Linha de Base: também definido na Decisão 3/CMP.1. “é o
cenário que representa, de forma razoável, as emissões antrópicas de gases de
efeito estufa por fontes que ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta.
A linha de base deve cobrir as emissões de todos os gases, setores e categorias de
fontes listadas no Anexo I que ocorrem dentro do limite do projeto”.
Em outras palavras, a linha de base é o cálculo do nível de
emissões de gases de efeito estufa que o proponente do projeto estaria emitindo
sem a implementação do projeto de MDL em questão, conforme representado no
Gráfico 01 que segue:
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Gráfico 01: Conceito de adicionalidade e linha de base

Fonte - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2008)

Para a avaliação e monitoramento destes e de outros conceitos
exigidos pelo Protocolo de Quioto para que um projeto de MDL seja aceito e,
posteriormente, beneficiado pelas RCEs geradas, existe todo um processo por meio
do qual o estudo do projeto é realizado e, se aprovado, é disponibilizado para
implementação e monitoramento. A representação deste processo dá-se pela Figura
03 na sequência:
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Figura 03: Ciclo do Projeto de MDL

Fonte - Frondizi (2009)

Observando a Figura 03, pode-se verificar que as etapas para a
aprovação do projeto dividem-se em um nível nacional (Autoridade Nacional
Designada - AND) e internacional (Conselho Executivo do MDL). A rigidez da
avaliação é necessária para garantir a qualidade das RCEs geradas pelos projetos e
a sua futura validade no mercado de carbono.
O Gráfico 02 traz uma compilação disponível no site da UNFCCC
sobre o número de atividades de projetos no âmbito do MDL no mundo.
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Gráfico 02: Número de Atividades de Projetos de MDL Registrados no Mundo

Outros 19,5%

Vietnam 3,1%
Mexico 3,1%

China 50,4%

Brazil 4,6%

India 19,4%

Fonte: Adaptado de UNFCCC (2012)

É possível verificar que o Brasil ocupa a terceira colocação no
número de atividades de projetos, atrás de China (1º) e Índia (2º), sendo este último
com mais do triplo de projetos em andamento.
Acredita-se que o Brasil tem um grande potencial para a
realização de projetos de MDL em seu território, visto que possui características
ambientais extremamente favoráveis. Avalia-se que a alta produtividade das
atividades florestais, a aptidão agrícola, a qualidade da pesquisa científica e de seus
profissionais são fatores que contribuem para a atração de fundos necessários para
o desenvolvimento deste tipo de projetos, que auxiliarão no desenvolvimento
econômico, social e ambiental do país.6
Além disso, os dados disponibilizados pelo site Capacity
Development for the Clean Development Mechanism (CD4CDM, 2012) sobre os
projetos de MDL propostos pelo Brasil mostram que, a partir de 2010, o número de
projetos enviados para análise tem aumentado, conforme ilustra o Gráfico 03 a
seguir:

6

VALVERDE, S. R. Protocolo de Quioto abre oportunidades para o Brasil. CIFlorestas, 2009. Disponível em:
<http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_protocolo_brasil_3033.pdf>. Acesso em: 01 fev 2010.
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Gráfico 03 - Novos projetos em análise no Brasil, por ano.

Fonte: CD4CDM (2012)

Entretanto, é necessário que se considere as movimentações no
mercado de carbono (volatilidade de preços, restrições a tipos de créditos, etc.), pois
custos e riscos assumidos na elaboração de novos projetos de carbono podem não
gerar os resultados esperados por seus proponentes, caso o mercado de carbono
perca sua força ou mude radicalmente nos próximos anos.
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5

MERCADO DE CARBONO – MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA

VIABILIZAÇÃO DO PROCESSO DE REDUÇÃO/MITIGAÇÃO DE EMISSÕES

5.1

A origem e o conceito do mercado de carbono

O mercado de carbono tem origem na conscientização da
sociedade sobre os fenômenos ligados às mudanças climáticas. Do momento do
entendimento e aceitação do fenômeno das mudanças climáticas até a escolha de
um método para combater suas causas, governos e entidades voltadas para este
estudo viram minguar diversas ações que propunham uma solução para o caso. É
então que se admite a necessidade de criação de um órgão voltado somente para o
tratamento desse tema: a United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). Tal convenção busca criar medidas para a contenção do aumento das
emissões de GEEs ao redor do mundo, à luz dos resultados apresentados pelos
relatórios sobre o clima elaborados pelo IPCC.
Após a criação da UNFCCC, o andamento das discussões passou
a ser norteado pelas COPs e pelo Protocolo de Quioto, que possibilitou a criação
das bases formais para o surgimento de um mercado mundial de carbono, por meio
de seus artigos 6º, 12º e 17º, que identificam, respectivamente, a Implementação
Conjunta (IC), o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Comércio de
Emissões (CE) (GUTIERREZ, 2007).
Conforme sugere Gutierrez (2007), o Protocolo de Quioto
priorizou a utilização de instrumentos de mercado no lugar dos mecanismos
tradicionais de política ambiental, do tipo comando e controle, considerando que a
contribuição ao efeito estufa de uma unidade de GEE independe da localização de
sua emissão. Tais mecanismos apresentam vantagens teóricas importantes devido à
flexibilidade que proporcionam, aumentando a eficácia de seus resultados.
Além disso, outros mercados de carbono não ligados às metas
regulatórias do Protocolo de Quioto começaram a surgir ao redor do mundo,
originando o que se conhece como “Mercado Voluntário”. Tais mercados não
obedecem necessariamente às premissas ditadas pelo Protocolo, mas são movidos
pela motivação de compradores de créditos de carbono, preocupados com o
gerenciamento de seus impactos em relação às mudanças climáticas, imagem,
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reputação, interesses em inovações filantrópicas, relações públicas, necessidade de
se prepararem para regulação futura e/ou planos de revenda de créditos lucrando
com as comercializações (CADERNOS IBRI, 2009).
Por fim, o mercado de carbono é definido como um mercado
resultante da negociação (compra e venda) de permissões de emissão ou créditos
de redução, de modo a capacitar os agentes (países ou empresas) a atingir suas
metas de redução de GEEs (GUIMARÃES, 2007).

5.2

A dinâmica do mercado de carbono

Conforme dito anteriormente, o mercado de carbono pode ser
dividido

em

duas

frentes

de

negociação

de

créditos

de

carbono

para

comercialização: o mercado regulado e o mercado voluntário. A Figura 04 que segue
ilustra essa divisão:
Figura 04: Estrutura do mercado de carbono

Mercado de Carbono

Regulado

MDL

RCE

IC

ERU / RMU

Voluntário

CE

AAU

Em conformidade com Quioto
MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo / IC –
Implementação Conjunta / CE – Comércio de Emissões
RCE – Redução Certificada de Emissões / ERU – Unidades de
Emissões Reduzidas / RMU – Unidades Removidas/ AAU –
Unidades de Permissão de Emissões

Fonte - Elaborado pela autora

Cap-andtrade

Over-thecounter

VER

Não conformidade com Quioto
Cap-and-trade – voluntário juridicamente vinculado /
Over-the-counter – voluntário não juridicamente
vinculado
VER – Reduções Verificadas de Emissões
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5.3

O mercado de carbono regulado

Os artigos 6º, 12º e 17º permitem aos países do Anexo I a
utilização de mecanismos de flexibilização que auxiliem no atingimento de suas
metas de redução de emissões. Mas, é valido salientar que, apesar da existência
desses mecanismos, ainda é preferível que os países busquem o atingimento de
suas metas por meio de reduções internas.
O Mecanismo de Implementação Conjunta (IC), disposto no artigo
6º do Protocolo de Quioto, permite ao país com metas de redução ou limitação de
emissões adquirir unidades de redução de emissões (ERU7) de um projeto de
redução de emissões ou de remoção de GEEs (RMU8), de outra parte pertencente
ao Anexo B, sendo cada unidade equivalente a 1 tonelada de CO2, que poderá ser
contabilizada para o atingimento da meta proposta pelo Protocolo de Quioto
(UNFCCC, 2010).
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, definido no artigo 12 do
Protocolo de Quioto, permite que um país com compromisso de redução/limitação
de emissões implemente projetos de redução/limitação de emissões em países em
desenvolvimento.
Por fim, outro instrumento de flexibilização descrito no artigo 17º
do Protocolo de Quioto é o Comércio de Emissões (CE), que permite às partes do
Anexo B venderem suas permissões adquiridas, mas não utilizadas, para países que
ainda não atingiram suas metas de redução de emissões. Assim, foi criada uma
nova commodity, na forma de redução ou remoção de emissões, o que tornou
conhecida a expressão “mercado de carbono” (UNFCCC, 2010).
O comércio de emissões pode ser estabelecido como um
instrumento na política de controle do clima em nível nacional e regional. Por meio
desse esquema, os governos podem determinar os limites de emissões a serem
atingidos pelas instituições participantes. Essas instituições, por sua vez, ao
ultrapassarem suas metas de redução, podem negociar suas reduções excedentes
em sistemas como o European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), criado
7

Em inglês, Emission Reduction Units.

8

Em inglês, Removal Units.
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em 2005. Nesse sistema, as empresas com metas a serem cumpridas podem
negociar as licenças de emissão diretamente umas com as outras, mediante a ação
de um intermediário (um banco, um corretor ou um mercado organizado).

5.4

O mercado de carbono voluntário

Como o próprio nome indica, o mercado voluntário de carbono
considera as negociações de créditos de carbono que não estão vinculados às
metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto, ou seja, os créditos negociados
nesse mercado não são válidos para fins de cumprimento das metas do Protocolo.
As razões para que as empresas ingressem nesse tipo de
mercado são diversas, de acordo com Cadernos IBRI (2009), apesar de sua não
obrigatoriedade:

Preocupação dos compradores com relação aos seus impactos
em relação às mudanças do clima;
Imagem, reputação;
Interesses em ações filantrópicas, relações públicas;
Necessidade de se prepararem para regulamentações futuras;
Planos de revenda de créditos, lucrando com as negociações.

Os créditos de carbono negociados no mercado voluntários são
chamados de Verified Emission Reduction (VER). Tal mercado subdivide-se em:
voluntário juridicamente vinculado (cap-and-trade) e o não juridicamente vinculado
(over-the-counter).
No mercado voluntário juridicamente vinculado (cap-and-trade),
os participantes podem se “auto-impor” metas de redução de emissões. Um exemplo
deste mercado é a Chicago Climate Exchange (CCX), criada nos Estados Unidos
com o intuito de contribuir para a redução das emissões de GEEs, apesar deste país
não ratificar o Protocolo de Quioto e gerar boa parte da polêmica ao redor de sua
oficialização.
Já o sistema voluntário não juridicamente vinculado, conhecido
como “Over the Counter” (OTC) é operado fora de um sistema formal (ex.: bolsa de
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valores). Neste modelo, as transações são dispersas, realizadas por meio de
acordos bi-laterais.
O mercado voluntário de carbono OTC é definido pela ausência
de regras e regulamentos. No entanto, nos últimos dois anos, as organizações têm
desenvolvido inúmeras normas e metodologias para que os desenvolvedores de
projeto possam ter suas reduções de emissões certificadas, ajudando a garantir a
qualidade da linha de base no mercado. Os padrões criados para este mercado são,
por exemplo, o Voluntary Carbon Standard (VCS), Green-e Climate, California
Climate Action Registry (CCAR), Voluntary Offset Standard, ISO 140464 (um padrão
de concepção do projeto) e a certificação do governo australiano Greenhouse
Friendly (ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2010).

5.5

Perspectivas de evolução para o mercado de carbono

As perspectivas para a evolução do mercado de carbono
voluntário são, segundo pesquisa realizada pela Ecosystem Marketplace (2011),
“cautelosamente otimistas” em comparação às perspectivas identificadas em
pesquisa realizada no ano anterior pela mesma instituição. Os respondentes à
pesquisa projetaram para além de 2015 um tamanho de mercado igual a 406
MtCO2e, o que supera a soma do volume de créditos reportados na estimativa de
entrega de seus projetos de carbono. Isto sugere que os respondentes possuem
atualmente uma projeção de médio prazo mais conservadora.
Além disso, os respondentes desta pesquisa, mais uma vez,
subestimaram o mercado onde atualmente vendem seus créditos de carbono,
antevendo um valor conservador de 87 MtCO2e transacionados em 2010. E isto
representou um valor 47 MtCO2e abaixo do real. Com esta projeção moderada como
base, os respondentes projetaram um crescimento substancial para 2011,
esperando que transacionariam 213 MtCO2e no ano seguinte, o que representaria
um aumento de 87 MtCO2e em transações com relação ao ano anterior.
Este mesmo estudo feito no ano anterior registrava resultados um
pouco diferentes. Segundo Ecosystem Marketplace (2010), a perspectiva para o
mercado de carbono voluntário era “bastante otimista”. Os respondentes à pesquisa
haviam projetado um crescimento anual de 21% até 2020, para o mercado de
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carbono voluntário, o que refletia uma projeção de que seriam negociadas 102
MtCO2e/ano de 2010 a 2020.
O Gráfico 04 representa as projeções feitas pelos respondentes
das pesquisas e o crescimento histórico do volume da oferta no mercado de carbono
voluntário até 2020. Pode-se observar que em 2007 e 2008 já se previa uma queda
nos níveis de volume de VERs ofertadas, seguida por um aumento nos anos
posteriores a 2009.
Gráfico 04 - Crescimento da Projeção da Oferta no Mercado Voluntário de Carbono

Fonte: Ecosystem Marketplace (2011)

Por outro lado, de acordo com o relatório “States and Trends of
the Carbon Markets 2011 (CARBON FINANCE, 2011), no mercado regulado de
carbono a perspectiva é de incertezas. Segundo estudo publicado pelo Carbon
Finance (2011), a demanda prevista para 2012 é “escassa”. Antecipa-se que os
compradores atingirão seus compromissos por meio da compra de Assigned Amount
Units (AAUs – unidade referente a 1 tonelada de CO2e negociável que são
transacionadas no mercado de carbono global) e emissões secundárias de RCEs.
No relatório anterior, a perspectiva para o mercado regulado
também refletia uma diminuição na demanda. A demanda estimada para o ano de
2012 era prevista como 95 MtCO2e menor que pesquisas anteriores.
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Para além de 2012, a perspectiva do mercado é complexa e
dependente do comprometimento dos maiores emissores e dos mecanismos
nacionais e internacionais adotados por estes para atingir tais compromissos. Há
uma grande quantidade de incertezas associadas com a previsão da demanda, tanto
quanto esta depende de futuras estruturações para a redução das emissões.
A Tabela 02 ilustra as lacunas entre a demanda e oferta no
mercado regulado de carbono, projetada para o período de 2008-2012, cujo aspecto
principal observado é a demanda residual de 136 MtCO2e não atendida pelos
mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto. Embora boa parte da
demanda de créditos possa ser suprida com a oferta de RCEs e ERUs, ainda seria
necessária a aquisição de AAUs para suprir parte da demanda (CARBON FINANCE,
2011).
Tabela 02 - Demanda potencial, oferta ajustada e demanda residual no mercado regulado
de carbono, 2008-2012.
Demanda
Potencial
MtCO2e
União Européia
Governo (EU-15)
Setor Privado (EU-ETS)
Japão
Governo
Setor Privado
Outros do Anexo B
Governo
Setor Privado
Total
Governo
Setor Privado

1065
315
750
300
100
200
27
22
5
1392
437
955

RCEs e ERUs
contratadas
Nominal
Ajustado para
MtCO2e
performance MtCO2e
1868
883
270
132
1598
751
372
180
34
21
338
159
40
22
37
21
3
1
2280
1085
341
174
1939
911

Demanda
Residual
MtCO2e

AAUs
MtCO2e
54
54
0
191
76
115
1
1
0
245
130
115

129
129
0 (-1)
3
3
0 (-74)
5
1
4
136
133
4

Fonte: Carbon Finance (2011)

Com relação ao período pós-2012, estimar a demanda do
mercado regulado ainda é um exercício delicado e heroico, mesmo porque muitas
das iniciativas previstas para além de 2012 ainda estão em fase de propostas e
serão influenciadas pelo resultado de negociações futuras. Muitas das variáveis
destas propostas ainda não estão definidas, como, por exemplo, a quantidade de
créditos necessária para suprir as obrigações, quais os mecanismos ou padrões
elegíveis e outras restrições qualitativas (CARBON FINANCE, 2011).
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6 GESTÃO DE RISCOS: UMA ETAPA ESSENCIAL PARA O SUCESSO DE
PROJETOS

Conhecer os riscos de um projeto é antever e gerenciar seus
possíveis problemas e oportunidades futuras. Em um cenário ainda inovador e cheio
de discussões e debates, a gestão de riscos aparece como uma ferramenta
apaziguadora de tensões, direcionando o olhar de partes interessadas para os
pontos onde os esforços devem ser alocados e as variáveis monitoradas
atentamente.
Em especial, quando se estruturam projetos de MDL para
vigorar no mercado de carbono, que envolve uma complexa estrutura administrativa
e fluxos de capitais entre governos e setor privado de diferentes nações, é essencial
que se aborde o gerenciamento de riscos como uma ferramenta de controle
existente e atuante nas operações do projeto.

6.1

Gestão de riscos: conceitos e aplicações

Considerando a máxima popular “a única certeza da vida é a
morte”, pode-se assumir que toda e qualquer ação que um ser vivo desempenha
envolve um determinado grau de incerteza e um impacto associado. Reduzindo este
escopo para o universo do ser humano, um indivíduo tomará decisões a respeito de
suas ações analisando, entre outros aspectos, o nível de incerteza e o tamanho do
impacto ligado ao resultado destas ações. À combinação deste nível de incerteza ao
tamanho do impacto esperado atribui-se o conceito de risco.
De acordo com Kirchhoff (2004), várias são as definições de risco,
mas de maneira geral, este pode ser entendido como a combinação de dois
conceitos: probabilidade e consequência.
Shüller et al (2005) define que a palavra probabilidade é
frequentemente usada num sentido amplo, implicando que certo evento tenha uma
boa

chance

de

ocorrer.

Neste

sentido,

seria

uma

medida

qualitativa.

Matematicamente falando, probabilidade é um valor numérico que pode variar de
zero a um. A probabilidade zero do evento “X” define a absoluta impossibilidade de
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que o evento “X” ocorra. A probabilidade um define a absoluta certeza de que o
evento “X” ocorrerá.
A consequência reflete o impacto que pode ser causado pelo
evento de risco, caso o mesmo se concretize.
Retomando Kirchhoff (2004), muitas vezes os termos risco e
incerteza são confundidos e usados como se tivessem o mesmo significado.
Incerteza é a condição sob a qual não se tem a necessária informação para atribuir
probabilidades para os resultados, o que dificulta a definição do problema e a
identificação de soluções alternativas.
Segundo definição do Committee of Sponsoring Organization of
Treadeway Commission - COSO (2007), riscos são eventos que podem gerar
impacto tanto positivo quanto negativo, ou ambos. Aqueles que geram impactos
negativos representam riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo
destruir o valor existente. Já os que geram impacto positivo representam a
possibilidade de um evento ocorrer e influenciar de forma favorável a realização de
objetivos, apoiando a criação ou a preservação do valor.
O Project Management Institute (PMI, 2008) define risco como um
evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um
objetivo do projeto, podendo este objetivo ser o escopo, cronograma, custo ou
qualidade.
Já a definição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
– CETESB (2012) coloca que risco é uma medida de danos à vida humana,
resultante da combinação entre a frequência de ocorrência e a magnitude das
perdas ou danos (consequências).
William D. Rowe (1987 apud MARANDOLA e HOGAN, 2004)
atesta a seguinte afirmação sobre a definição de risco:
[...] risco é o “inconveniente de uma aposta”. [...] a probabilidade de
uma aposta ter uma consequência involuntária ou voluntária, evitável
ou inevitável, controlável ou incontrolável.

Para Merritt e Smith (2002), risco é definido como a possibilidade
de um resultado indesejado ou da falta de um resultado desejado, o que prejudica
um projeto. A Figura 05 seguinte traz um esquema proposto por estes autores onde
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são apresentados os elementos que se relacionam para a caracterização dos riscos
num modelo padrão de riscos.
Figura 05 – Modelo Padrão de Riscos

Fonte: Merritt e Smith (2002)

A Figura 05 ilustra que o Evento de Risco é determinado pela
combinação da Probabilidade do Evento de Risco e da Causa do Evento de Risco. A
ocorrência deste evento, por sua vez, leva a um Impacto, também influenciado pela
Probabilidade do Impacto e pela Causa do Impacto. Já a Perda total é intimamente
ligada ao Impacto, dependendo da magnitude deste último.
É importante ressaltar a importância da análise das causas e
probabilidades para cada evento de risco e também, para os seus impactos.
Algumas vezes, dependendo da profundidade de uma avaliação de risco, deve-se
considerar a probabilidade de um impacto ter efeitos pequenos, médios ou de
grandes proporções, por exemplo.
A definição de risco é hoje utilizada em diferentes campos do
conhecimento. Muito comum na área financeira, sua aplicação orienta os
profissionais deste mercado na melhor alocação de seus recursos e obtenção de
retornos financeiros. Nos estudos ligados a geografia e geologia, a avaliação de
riscos tem sido bastante comum na mensuração da probabilidade de ocorrência de
eventos, tais como deslizamentos, enchentes e outros fenômenos naturais de portes
variados.
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As diversas aplicações para os conceitos de riscos podem ser
melhor entendidas sob a ótica atribuída por Ulrich Beck (BECK 2006 apud
ZANIRATO et al., 2008). Segundo este autor, hoje vivemos numa “sociedade de
risco”,

caracterizada

individualização

das

pela

globalização

pessoas

e

pela

de

processos

reflexividade

das

industriais,
práticas

pela

sociais,

constantemente renovadas pelas novas informações geradas pelo mundo moderno.
Segundo este autor, o risco não é uma novidade. O novo está na forma como a
sociedade passa a fazer sua gestão e tornar mais natural a convivência com ele e
suas consequências.
Ainda no entendimento do conceito de “sociedade de riscos”,
Navarro e Cardoso (2005) apontam que a complexidade que hoje está situada na
problemática do risco envolve, sobretudo, a distribuição dos riscos, o que exige
posicionamento constante da sociedade no sentido da elaboração frequente de
escolhas e vem tornando as ações cotidianas, antes voluntárias e mais motivadas
pelo desejo e afetividade, por processos cognitivos, que devem balizar tais escolhas.
Aprofundando a aplicação do conceito de risco na área ambiental,
conforme Mori Jr. (2009) a tendência de incluir os aspectos de meio ambiente na
gestão de riscos está atrelada principalmente aos grandes acidentes ambientais
ocorridos no passado que causaram prejuízos financeiros, ambientais, materiais,
sociais e pessoais de grandes proporções. Lembra que em alguns casos “clássicos”
acontecidos no passado como Bhopal na Índia, com o vazamento de gases tóxicos
em 1984 e o derramamento de Óleo pelo Exxon Valdez no Alasca em 1989, como
exemplo, possuíam riscos atrelados às suas atividades operacionais que se
materializaram.
Sob esta ótica, Fischhoff et al. (1981) propõe que as empresas e
outras entidades adotem a avaliação de risco como ferramenta para a tomada de
decisão. Dentre os aspectos analisados, a “aceitabilidade do risco” é um conceito
que resume o resultado desta avaliação, determinando qual o nível de risco máximo
com o qual uma empresa/entidade está disposta a operar. Decisões de
aceitabilidade de riscos são problemas de decisão, isto é, requerem uma escolha
entre cursos alternativos de uma ação. Essa escolha depende de valores, crenças e
outros fatores.
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Portanto, não há uma única e total proposta que expresse a
aceitabilidade de um risco pela sociedade. Na melhor das hipóteses, pode-se
encontrar uma melhor alternativa para um problema específico, que represente os
valores de um grupo específico.

6.2

A avaliação de riscos como uma ferramenta de gestão em projetos

A avaliação e gerenciamento de riscos como parte da gestão de
projetos de qualquer natureza é condição necessária para o que o mesmo atinja
seus objetivos, minimizando perdas e antecipando soluções às incertezas
identificadas. Um projeto concebido sem a avaliação de seus potenciais riscos pode
chegar a atingir seus objetivos, mas a total desconsideração e despreparo para
conduzi-los, caso tais riscos se concretizem, pode levar um projeto ao total fracasso,
desnecessariamente.
Conforme estudo de Kerzner (2004), foi a partir de 1996 que as
empresas perceberam que o gerenciamento de riscos implicava em mais do que
somente proteger a estimativa ou a programação dos projetos e, portanto, passaram
a incluir na etapa de planejamento de projetos os planos para gerenciamento de
riscos.
Rovai (2005) afirma que a gestão de riscos em projetos constitui
uma das etapas mais estimulantes da gestão de projetos, dada a sua complexidade,
abrangência,

transitoriedade,

escassez

de

ferramentas

técnicas

(softwares

específicos), inovação, escassez de bibliografia, indefinição de abordagem, dentre
outros fatores. A gestão de riscos envolve a priorização dos riscos que poderão
ocorrer durante um projeto. Seu gerenciamento deve ter início na fase de
planejamento, identificando as principais fontes de risco e já procurando meios para
atenuar seus impactos e mensurar a probabilidade de sua ocorrência.
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Figura 06: O processo de gestão de riscos

Comunicar

Fonte: Goldberg e Weber, 1998, apud ROVAI, 2005

A Figura 06 descreve as etapas que compõem um processo de
gestão de riscos aplicável a projetos. A própria forma da figura já sugere que tal
processo é cíclico, ou seja, deve ser revisitado constantemente a fim de se
realimentar e continuar monitorando os riscos de um projeto. Importante também é
observar que existe um componente central deste ciclo que é “comunicar”. A
comunicação adequada da gestão de riscos de um projeto confere ao mesmo maior
controle, pois as partes envolvidas na sua gestão poderão identificar com maior
agilidade a ocorrência de eventos de riscos, permitindo existir tempo hábil para sua
mitigação.
Fortes (2011) chama a atenção para o fato de que com o aumento
da complexidade e a diminuição das margens nos projetos, torna-se imprescindível
analisar os riscos de uma maneira mais ampla. Desta forma, o suporte de um
método para o gerenciamento de riscos durante a execução de um projeto auxilia
seu gestor a utilizar o fator racional em suas decisões.

6.3

Métodos para avaliação de riscos em projetos

Avaliar riscos no gerenciamento de projetos não é uma ciência
exata e precisa. Portanto, não existe uma única fórmula e as que existem não são
garantia de que os riscos serão totalmente mitigados e o projeto será gerido sem
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eventuais problemas. O que se dispõe são de métodos que auxiliam o gestor de um
determinado projeto a se preparar para riscos que podem ser priorizados e tratados
de acordo com a sua relevância e probabilidade de ocorrência.
Para fins deste estudo, as ferramentas de gestão de riscos
selecionadas foram o Project Management Body of Knowledge (PMBOK) e uma das
normas da International Organization for Standardization (ISO), a ISO 31000 (2009).
A seleção destes padrões deve-se ao entendimento de que eles possuem
características complementares e que são necessárias para a correta abordagem do
estudo de caso proposto.
A ISO 31000 abrange o que são consideradas as boas práticas do
processo de gerenciamento de riscos com uma visão mais institucional e de ampla
aplicabilidade no ambiente empresarial. Já o PMBOK é um documento cujo método
determina entradas e saídas esperadas, as ferramentas de trabalho e um passo-apasso detalhado dentro de uma perspectiva de gerenciamento de riscos em
projetos.
Portanto, como este trabalho abrange a aplicação do conceito de
avaliação de risco em um projeto de MDL a partir de um estudo de caso no setor
siderúrgico do Brasil, optou-se pela combinação dos métodos citados anteriormente.
Avaliou-se que somente o uso de um dos métodos seria insuficiente, ora por ser
muito detalhado e necessitar de muitas informações que não estariam disponíveis à
autora (no caso, na aplicação do PMBOK, por exemplo, não seria possível acessar a
estimativa de custos das atividades, organograma completo das atividades, plano de
gerenciamento de qualidade, todos os documentos ligados ao projeto, etc.), ora por
apresentar diretrizes muito amplas, que poderiam levar a uma perspectiva genérica
sobre a avaliação dos riscos identificados (no caso, a aplicação somente da ISO
31000).

6.4

Gestão de riscos segundo o PMBOK

O PMBOK é um guia para gerenciamento de projetos publicado
pelo Project Management Institute (PMI®) que vem sendo atualizado e, atualmente,
encontra-se na sua quarta versão em português. Tal guia é uma orientação
reconhecida para a profissão de gerenciamento de projetos. Ele fornece diretrizes
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para o gerenciamento de projetos individuais, os conceitos relacionados e descreve
o ciclo de vida do gerenciamento de projetos (PMI, 2008).
No que tange ao assunto de gerenciamento de riscos em projetos,
o PMBOK relata os procedimentos a serem considerados neste processo. De acordo
com este guia o gerenciamento de riscos do projeto inclui os seguintes processos:

Planejamento;
Identificação;
Análise;
Planejamento de respostas;
Monitoramento e controle.

Conforme o PMI (2008), os objetivos do gerenciamento de riscos
são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a
probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.
A fase de planejamento do gerenciamento de riscos em projetos
envolve definir como serão conduzidas as atividades de gerenciamento de riscos em
um projeto. Esta etapa é importante, pois garante que o grau, o tipo e a visibilidade
do gerenciamento de riscos sejam proporcionais aos riscos e a relevância do projeto
para a organização que o realiza.
O planejamento do gerenciamento de riscos de um projeto deve
começar na concepção do projeto, sendo alimentado durante toda a fase inicial de
planejamento. Como resultado desta primeira etapa, espera-se que a equipe do
projeto obtenha um plano de gerenciamento de riscos, onde se possa identificar
como os riscos serão tratados durante a execução do projeto. Tal plano deve conter
um método que defina as abordagens, ferramentas e fontes de dados a serem
consultadas para gerenciar os riscos do projeto.
Por fim, o planejamento do gerenciamento de riscos do projeto
deve deixar claro quais são as categorias de riscos identificadas no projeto, assim
como as probabilidades e os impactos identificados para cada um dos riscos
apontados (PMI, 2008).
A

fase

de

identificação

de

riscos

é

caracterizada

pela

determinação dos riscos que podem afetar o projeto e da documentação de suas
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características. Esta etapa é uma fase iterativa, pois a identificação de novos riscos
pode ocorrer em outras etapas do ciclo de vida do projeto. O resultado do trabalho
desta fase é um registro dos riscos identificados para o projeto, assim como as
respostas potenciais a estes riscos identificados.
Dentre as técnicas para a identificação de riscos, o PMBOK
sugere:

1)

Revisão das documentações do projeto;

2)

Técnicas de coleta de informações (brainstorming, Técnica

Delphi, entrevistas, análises de causa-raiz);
3)

Análises de listas de verificação;

4)

Análises de premissas (cuja ideia é explorar a validade das

premissas em relação ao projeto);
5)

Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise

SWOT9);
6)

Opinião especializada.

No resultado desta etapa do trabalho o gestor do projeto deve
obter um registro dos riscos do projeto, traduzidos por uma lista de riscos
identificados e uma lista de respostas potenciais a estes riscos. A lista de riscos
deve ser detalhada na descrição do risco, suas causas, seus efeitos, impactos e
probabilidades.
Havendo uma lista dos riscos identificados é necessário priorizar
a relevância de cada um, dado que a ocorrência de um evento de risco será mais
impactante para o projeto do que a ocorrência de qualquer outro evento de risco.
Desta forma, os projetos podem aumentar o seu desempenho concentrando-se nos
riscos de alta prioridade. De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), é possível priorizar
os riscos de duas formas, analisadas na sequência:

a)

9

Análise qualitativa dos riscos

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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É o processo de priorização dos riscos por meio da avaliação e
combinação de suas probabilidades e impactos. Este método avalia a prioridade dos
riscos identificados usando a sua relativa probabilidade, o impacto correspondente
nos objetivos do projeto, bem como outros fatores, como o intervalo de tempo para a
resposta e a tolerância a riscos da organização associada às restrições de custo,
cronograma, escopo e qualidade do projeto.
A Tabela 03 ilustra um exemplo de uma matriz para análise de
probabilidade e impacto. A área em cinza escuro (com os números maiores)
representa alto risco, a área cinza médio (com números menores) representa baixo
risco e a área cinza claro (com números intermediários) representa risco moderado.
Tabela 03: Exemplo de Matriz de probabilidade e impacto
Probabilidade

Ameaças

Oportunidades

0,9

0,05

0,09

0,18

0,36

0,72

0,72

0,36

0,18

0,09

0,05

0,7

0,04

0,07

0,14

0,56

0,56

0,56

0,56

0,14

0,07

0,04

0,5

0,03

0,05

0,10

0,40

0,4

0,4

0,40

0,10

0,05

0,03

0,3

0,02

0,03

0,06

0,24

0,24

0,24

0,24

0,06

0,03

0,02

0,1

0,01

0,01

0,02

0,08

0,08

0,08

0,08

0,02

0,01

0,01

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

0,8

0,4

0,2

0,1

0,05

Impacto (em escala relativa) em um objetivo (ex.: custo, tempo, qualidade)
Cada risco está classificado segundo sua probabilidade de ocorrência e seu impacto em um objetivo,
caso este não ocorrer. Os limites da organização para riscos altos, médios e baixos são mostrados
na matriz e determinado se o risco é classificado como alto, médio ou baixo para aquele objetivo.

Fonte: PMI, 2008

Na análise qualitativa dos riscos, uma categorização dos riscos
também é uma forma útil de se determinar quais áreas do projeto estão mais
expostas aos efeitos das incertezas. Da mesma forma, uma avaliação da urgência
dos riscos, ou seja, da identificação daqueles riscos que exigem respostas de curto
prazo, pode ser um indicador de prioridade para a classificação qualitativa.
E, sem dúvida, uma opinião especializada de pessoas com
experiência em projetos semelhantes sempre é importante para avaliar a análise
qualitativa realizada e verificar se o posicionamento do risco na matriz de
probabilidades e impactos é factível com as características do projeto.
Desta análise qualitativa dos riscos do projeto, o PMBOK (PMI,
2008) exemplifica alguns resultados esperados, tais como a atualização dos
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registros dos riscos, que contempla a lista de prioridades dos riscos do projeto, os
riscos agrupados por categorias (o que pode levar a identificação de causas-raiz
comuns), riscos que requerem atenção especial, riscos que requerem respostas de
curto prazo, riscos que necessitam de análises ou respostas adicionais e os riscos
de baixa prioridade.

b)

Análise quantitativa dos riscos

Outro método proposto pelo PMBOK (PMI, 2008) é o processo de
analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do
projeto. Diferentemente da análise qualitativa, esta avalia o efeito dos eventos de
riscos e pode ser usada para atribuir uma classificação numérica a esses riscos
individualmente ou avaliar o efeito agregado de todos os riscos que afetam o projeto.
Este é um processo que geralmente, mas não necessariamente, segue o trabalho de
se realizar a análise qualitativa de riscos.
Para realização deste tipo de estudo, pode-se fazer uso de
diferentes métodos de pesquisa. As entrevistas podem ser úteis, mas dependerão
da experiência e dos dados históricos disponíveis e que possibilitem a elaboração de
um estudo de distribuição de probabilidades. A construção da distribuição de
probabilidades é necessária para definir os cenários sobre os quais os riscos serão
observados (ex.: pessimista e otimista).
De uma análise quantitativa de riscos é esperado que se obtenha
algumas saídas de informações úteis para o gerenciamento dos riscos do projeto.
Dentre elas, pode-se obter uma análise probabilística do projeto, um estudo da
probabilidade de se atingir os objetivos de custo e tempo do projeto e uma lista com
a priorização dos riscos quantificados.
A partir do momento em que se identifica e mensura os riscos de
um projeto, devem ser planejadas as respostas a serem aplicadas a estes riscos
caso eles venham a ocorrer. Portanto, segundo o PMBOK (PMI, 2008), planejar as
respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de opções e ações para
aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
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Para planejar respostas aos riscos, pode-se adotar uma árvore de
decisão para escolher entre as respostas mais adequadas. Para cada risco, são
desenvolvidas estratégias específicas, divididas entre principais e alternativas.
A Tabela 04 apresenta as opções de estratégias a serem
adotadas para riscos cujos impactos são negativos ou representam ameaças, de
acordo com a perspectiva do PMBOK:
Tabela 04: Estratégias para riscos negativos
Estratégia
Descrição
Eliminar Ameaça é totalmente removida
Mudar impactos negativos de uma ameaça para a
Transferir
responsabilidade de um terceiro (ex.: seguradora)
Reduzir a probabilidade e o impacto de um evento de
Mitigar
risco
Aceitar
Aceitar passivamente o risco
Fonte: adaptado de PMBOK (PMI, 2008)

Do trabalho de planejamento de respostas aos riscos, é esperado
que o gestor do projeto possa completar o registro dos riscos identificados
anteriormente, atribuindo-lhes planos de ação e detalhes sobre como tratá-los caso
os mesmos se concretizem.
Por fim, o PMBOK (PMI, 2008) ainda define uma última atividade
que deve ser adotada quando se propõe realizar o gerenciamento dos riscos de um
projeto. Este consiste no monitoramento e controle dos riscos. É o processo de
implementação dos planos de respostas a riscos, acompanhamento dos riscos
identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e
avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o projeto. Este momento do
gerenciamento de riscos demonstra que o trabalho deve ser continuamente
monitorado em busca de novos riscos, modificados e desatualizados.
Deste trabalho de monitoramento e controle dos riscos, é
esperado que o gestor esteja preparado para solicitar mudanças no projeto,
dependendo das ações corretivas ou preventivas recomendadas para mitigar o
efeito de um risco. Também é esperado que o gestor do projeto atualize
periodicamente o plano de gerenciamento e os documentos do projeto, com base no
comportamento dos riscos e de seus impactos.

53

6.5

Gestão de riscos segundo a ISO 31000

A International Organization for Standardization (ISO) é a maior
desenvolvedora e publicadora de normas e padrões internacionais. É uma
organização não governamental que forma uma ligação entre os setores público e
privado. Esta estrutura permite que um consenso seja alcançado em soluções que
atendam ambos os requisitos de negócios (público e privado) e as necessidades
mais amplas da sociedade (ISO, 2011).
Neste contexto, foi criada em 2009 a ISO 31000, que elabora
princípios e guias para a implementação do gerenciamento de riscos.
Esta norma parte do princípio de que existem riscos de diferentes
níveis, naturezas e complexidades. O gerenciamento de riscos pode ser aplicado
para toda uma organização, para diferentes áreas, a qualquer hora, assim como
para funções e atividades específicas,o que incluiria projetos (ISO, 2009).

a) Princípios de gerenciamento de risco

Para ser mais efetivo nas organizações, o gerenciamento de
riscos deve, de acordo com a ISO 31000, admitir que o gerenciamento de riscos cria
valor, contribuindo para a melhoria da saúde e segurança humana, conformidade
legal, aceitação pública, proteção ambiental, performance financeira, qualidade,
eficiência das operações, governança corporativa e reputação. Além disso, o
gerenciamento de riscos é parte integral dos processos da organização/projeto,
caracterizado por um processo decisório, evidenciando a aceitação de riscos e os
tratamentos adequados a serem adotados.
Outra consideração importante é que o gerenciamento de risco é
um

processo

adaptável,

dependendo

do

contexto

interno

e

externo

à

organização/projeto e, além disso, facilita o processo de melhoria contínua (ISO,
2009).
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b) Estrutura para o gerenciamento de risco

Uma estrutura para o gerenciamento de riscos é elaborada para
auxiliar a organização/projeto a integrar o gerenciamento de risco dentro de seu
sistema de gerenciamento geral.
Primeiramente, o gerenciamento de risco deve contar com efetivo
e forte apoio dos gestores da organização/projeto, assim como um rigoroso e
detalhado planejamento estratégico, o qual deve contar com uma política de
gerenciamento de riscos articulada e aprovada, com indicadores de performance de
riscos que se alinhem com indicadores de performance da organização/projeto.
Além disso, os objetivos do gerenciamento de riscos devem estar alinhados com os
objetivos da organização/projeto. Por fim, deve-se assegurar que a estrutura para o
gerenciamento de riscos seja continuamente atualizada (ISO, 2009).

c) Implementação do gerenciamento de risco

Para

implementar

o

gerenciamento

de

risco,

a

organização/projeto deve definir um cronograma e a estratégia adequada de
implementação, aplicar a política e os processos de gerenciamento de risco aos
processos da organização/projeto, documentar e justificar as decisões tomadas
durante o processo e comunicar/consultar as partes interessadas envolvidas para
garantir a adequação da estrutura de gerenciamento de risco (ISO, 2009).

d) Processo de gerenciamento de risco

A comunicação e a consulta devem ser ações frequentes durante
o gerenciamento de riscos. O plano de comunicação interno e externo deve ser
desenvolvido logo nos estágios iniciais do processo de gerenciamento de risco, pois
assegura que as partes interessadas possuam o entendimento da base das
decisões tomadas no processo de gerenciamento de riscos (ISO, 2009).
Os critérios de risco são aqueles utilizados para avaliar o quão
significativo é um risco. Estes critérios podem refletir os valores, objetivos e recursos
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da organização. Os critérios de risco devem ser desenvolvidos no início do processo
de gerenciamento de risco a ser continuamente revisados (ISO, 2009).
Efetivamente, o processo que identifica, analisa e estima os riscos
é o processo de avaliação de riscos. A fase de identificação dos riscos identifica os
tipos de riscos, suas áreas de impacto, os eventos de riscos, seus gatilhos e as
potenciais consequências que a efetivação desses riscos podem causar. Já a fase
de análise de risco trata do desenvolvimento e do entendimento do risco,
promovendo subsídios para a avaliação de risco. Esta considera as causas de
fontes dos riscos, suas consequências positivas e negativas e a probabilidade
dessas consequências ocorrerem. Finalmente, a fase de estimativa do risco propõe
as decisões acerca dos riscos com base nos estudos obtidos na fase de análise dos
riscos. Esta fase envolve a comparação entre o nível do risco encontrado na fase de
análise de risco com os critérios de risco determinados previamente (ISO, 2009).
Por fim, dado que o nível de um risco superou o critério de risco
atribuído, o mesmo deve ser tratado, o que ocorre no processo de tratamento do
risco. Este processo seleciona uma ou mais opções para modificação dos riscos e
as formas de implementação dessas opções (ISO, 2009).
A seleção dos tratamentos a serem aplicados aos riscos envolve
contrapor os custos e benefícios obtidos por meio da implementação do tratamento.

6.6

A importância da avaliação de riscos em projetos ambientais

A avaliação de riscos é uma ferramenta bastante conhecida e
utilizada na administração. Suas aplicações estendem-se desde as análises
financeiras até os estudos de projetos para lançamento de novos produtos. Também
são bastante utilizados em projetos de infraestrutura, como em construções e
projetos de tecnologia de informação. Enfim, uma ampla gama de usos e aplicações
é encontrada nas mais diversas áreas da administração.
A problemática ambiental tem se colocado como uma importante
variável para a administração das empresas no cenário atual. Já é bastante comum
encontrar representantes de grandes corporações em debates a respeito de
impactos ambientais nas mais diversas frentes de estudo neste assunto (mudanças
climáticas,

poluição,

resíduos

sólidos,

energia,

etc.).

Não

raramente,
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empreendimentos de menor porte também tem buscado adequar-se às novas
demandas da sociedade com relação à gestão ambiental.
Dada a expansão desta consciência acerca das questões
ambientais entre os empreendimentos de diferentes tamanhos e setores, foram
elaborados diversos padrões que se adequam às distintas realidades de cada
problemática ambiental. Esta ramificação de soluções é positiva no ponto em que
confere ao setor empresarial uma variedade de soluções e meios de mitigar seus
impactos ambientais.
Da mesma forma que nas situações citadas anteriormente, a
avaliação de riscos deve ser contemplada como parte do método a ser
implementado em uma empresa que deseja se adequar nas questões ambientais
em que sua operação pode causar impacto. Isso porque, quando se fala de
compromisso ambiental é a imagem da empresa que está em jogo perante a
sociedade. Um risco não identificado durante um projeto ambiental que venha a se
concretizar em algum momento pode gerar tamanho ruído no mercado, capaz de
abalar mesmo a mais sólida imagem de grandes multinacionais.
Além disso, as linhas de financiamento para investimentos em
projetos desta natureza ainda não são tão diversificadas e abastadas como, por
exemplo, os financiamentos para infraestrutura. Portanto, é essencial que os
projetos que concorram por estes investimentos tenham seus riscos devidamente
mapeados e mitigados por planos de ação confiáveis, a fim de fornecer ao seu
avaliador uma boa perspectiva de resultados futuros.
Desta maneira, tomando como base o mercado de carbono e a
dinâmica estabelecida para os projetos de MDL, entende-se que a avaliação de
riscos é uma ferramenta importante e essencial, não só como uma forma para
obtenção de crédito no mercado para financiamento deste tipo de projeto, mas
também como uma salvaguarda para a empresa caso um cenário adverso (porém,
identificado e mitigado pelo gerenciamento de riscos) se concretize durante sua
implementação.
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Em comunicação de especialista (Rocha, 2011)

10

, verifica-se que

os Documentos de Concepção de Projetos (DCPs) contêm uma seção em que os
proponentes do projeto de MDL devem demonstrar a adicionalidade, ou seja,
demonstrar que na ausência da receita financeira proveniente da venda dos créditos
de carbono, a atividade de projeto não será implementada. A demonstração da
adicionalidade pode ser feita através da análise de barreiras que impedem a sua
realização (“Barrier Analysis”). A demonstração da adicionalidade é uma condição
necessária para que um projeto encaminhado para validação seja analisado e
aprovado. Conforme a visão deste especialista, os projetos apresentam avaliações
de riscos com profundidade diferentes.
Tais riscos, normalmente, referem-se a riscos econômicos,
socioambientais (ou seja, cujo impacto cause danos sociais ou ambientais), riscos
operacionais e outros riscos que justifiquem a adicionalidade do projeto.
Especificamente no estudo de caso em análise neste trabalho,
observa-se que os textos dos DCPs fazem menção aos impactos socioambientais e
às barreiras que impediriam a ocorrência de cenários alternativos ao que se propõe
como a linha de base do projeto.
De certa forma, estes tópicos refletem parte de uma avaliação de
riscos associados à implantação do projeto. Por outro lado é importante notar que tal
avaliação foi estruturada para outros fins que não uma gestão de riscos em si, mas
sim para responder aos parâmetros básicos para a aceitação de um projeto de MDL
(“auxiliar as Partes não-Anexo I a alcançar o desenvolvimento sustentável...” e o
critério de adicionalidade em relação à linha de base do projeto).

10

Informação obtida em comunicação com Marcelo Theoto Rocha, em 10 de maio de 2011 e 16 de maio de
2012.
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7 O GRUPO PLANTAR E SUA PARTICIPAÇÃO NA SIDERURGIA NO BRASIL

7.1

Um breve panorama do setor siderúrgico no Brasil

De acordo com informações do Instituto Aço Brasil (2011), entre
1994 e 2011, as siderúrgicas investiram US$ 36,4 bilhões, priorizando a
modernização e atualização tecnológica das usinas, atingindo uma capacidade
instalada de 48 milhões de toneladas. O parque produtor é relativamente novo e
passa por um processo de atualização tecnológica constante, estando apto a
entregar ao mercado qualquer tipo de produto siderúrgico, desde que sua produção
se justifique economicamente.
A Tabela 05 compara o desempenho da siderurgia brasileira com
o desempenho deste setor no mundo.
Tabela 05 - A produção mundial de aço bruto (106t)

País

2008

2009

China

500,3

567,8

Japão

118,7

87,5

Índia

57,8

60,2

Rússia

68,5

59,9

EUA

91,4

58,2

Coréia do Sul

53,6

48,6

Alemanha

45,8

32,7

Ucrânia

37,3

29,8

Brasil

33,7

26,5

Turquia

26,8

25,3

Outros

295,2

227,2

Mundo

1.329,1

1.223,7

Fonte: Instituto Aço Brasil (2011)
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A Tabela 05 mostra a posição do Brasil entre os 10 maiores
produtores de aço do mundo (9a posição), o que representa o 1o lugar no ranking de
produção de aço na América Latina.
Também é possível identificar uma queda na produção em 2009
(aproximadamente 8%), se comparada ao ano anterior. Isso se deve ainda ao
impacto da crise econômica global de 2008, que entre outros setores, também
prejudicou a indústria siderúrgica (FOLHA ONLINE, 2010).
A Figura 07 representa os percentuais de destinação dos
produtos siderúrgicos do Brasil para o mundo. A exportação de produtos
siderúrgicos em 2009 representou 34% da produção nacional de aço. Fica evidente
que a China e os Estados Unidos são os maiores mercados.
Figura 07 - Destino das exportações de produtos siderúrgicos do Brasil – 2009

Fonte: Instituto Aço Brasil (2011).

A produção de aço bruto no ano de 2010 alcançou 32,8 milhões
de toneladas, como pode ser visto na Tabela 06, representando um aumento de
23,8% em relação ao ano anterior.
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Tabela 06- Produção siderúrgica brasileira 2010
JAN/DEZ

PRODUTOS
AÇO BRUTO
LAMINADOS
PLANOS
LONGOS
SEMI-ACABADOS P/VENDAS
PLACAS
LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS
FERRO-GUSA
USINAS INTEGRADAS
PRODUTORES INDEPENDENTES
FERRO-ESPONJA

2010(*)

2009

32.819,7
25.832,9
15.586,7
10.246,2
6.200,4
4.873,9
1.326,5
31.531,0
25.680,4
5.850,6
0,0

26.506,4
20.222,6
11.851,8
8.370,8
5.461,8
4.089,8
1.372,0
25.135,0
20.862,4
4.272,6
11,0

DEZEMBRO

10/09

OUT

NOV

10/09

ÚLTIMOS

(%)

2010

2010

2010(*)

2009

(%)

12 MESES

2.927,7
2.226,7
1.322,3
904,4
608,8
462,2
146,6
2.772,5
2.303,0
469,5
0,0

2.599,6
2.064,5
1.234,0
830,5
641,3
500,8
140,5
2.488,2
2.028,2
460,0
0,0

2.407,0
1.813,3
1.183,0
630,3
638,2
455,8
182,4
2.464,7
1.994,7
470,0
0,0

2.579,5
2.006,1
1.305,8
700,3
478,3
401,1
77,2
2.580,7
2.165,4
415,3
0,0

( 6,7)
( 9,6)
( 9,4)
(10,0)
33,4
13,6
136,3
( 4,5)
( 7,9)
13,2
0,0

32.819,7
25.832,9
15.586,7
10.246,2
6.200,4
4.873,9
1.326,5
31.531,0
25.680,4
5.850,6
0,0

23,8
27,7
31,5
22,4
13,5
19,2
(3,3)
25,4
23,1
36,9
(100,0)

(*) Dados Prelim inares.

Fonte: Instituto Aço Brasil (2011).

De acordo com Siderurgia Brasil (2012) cerca de 70% da
produção brasileira de aço usa o carvão mineral/coque como elemento redutor,
utilizando altos-fornos de grande porte que por razões técnicas não podem ser
operados a carvão vegetal. O carvão vegetal é usado como redutor somente em 5%
da produção brasileira de aço, nos 25% restantes predomina a produção a base de
sucata 100% reciclada.

7.2

O Grupo Plantar e seu projeto de MDL

7.2.1. Histórico da empresa

O Grupo Plantar, fundado em 1967, originou-se da Plantar S.A.
Reflorestamentos, cujo foco do negócio era a gestão florestal, incluindo todas as
práticas silviculturais, desde a administração de viveiros, passando pelo plantio e
manutenção das árvores até a formação completa da floresta, fosse ela de eucalipto
ou de pinus (PLANTAR, 2010a).
Hoje, com a diversificação de seus negócios, o Grupo Plantar
conta com quatro vertentes de produtos e serviços, sendo estes:

Gestão Florestal: atividades ligadas à engenharia florestal,
implementação e gestão de florestas plantadas;
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Siderurgia: produção de ferro-gusa de alta qualidade e
aplicabilidade, cuja produção utiliza energia renovável (carvão vegetal) em
seu processo.
Amaru: produção e comercialização de um produto (nova
variedade de madeira) com características especiais (madeira uniforme, com
baixa incidência de rachaduras, baixa tortuosidade e alta resistência
mecânica),

cujas

aplicações

abrangem

diversos

negócios,

desde

a

construção civil até o agronegócio.
Plantar Carbon: assessoramento a organizações interessadas
em desenvolver projetos de reduções de emissões conforme as regras do
Clean Development Mechanism, em consonância com o princípio das
responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e com os esforços nacionais
de mitigação de emissões (PLANTAR, 2010a).

Suas atividades são resultado do conhecimento na área de
pesquisa e desenvolvimento genético de mudas de eucalipto. Dos viveiros clonais
mantidos pela empresa, localizados em Curvelo (MG), Itumbiara (GO) e Teixeira de
Freitas (BA) saem materiais que dão origem às florestas de alta produtividade
(CEMAIS, 2012).
Ao todo, são produzidas 150 milhões de mudas que abastecem
as operações de clientes da área de celulose, siderurgia, painéis e outros
segmentos da indústria de base florestal. Esta atuação dá capilaridade a Plantar,
que está presente em sete estados do Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A empresa também possui
florestas próprias, localizadas na região Centro-Norte de Minas Gerais (CEMAIS,
2012).
Parte da madeira que vem destas florestas, localizadas na região
Centro-Norte e Norte de Minas Gerais, é destinada à transformação em carvão
vegetal renovável, um biocombustível sólido. Este termorredutor é utilizado pela
Plantar Siderúrgica, em Sete Lagoas (MG), para produção de ferro-gusa de alta
qualidade. Com capacidade de produção de 250 mil toneladas de ferro-gusa por
ano, a empresa atende aos mercados nacional e internacional de insumos para
fundições e aciarias (CEMAIS, 2012).
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O Grupo Plantar fatura cerca de R$ 400 milhões por ano, sendo
um dos maiores produtores mundiais de mudas de eucalipto, com 140 milhões de
unidades/ano. Do total do faturamento, 50% corresponde à produção de ferro-gusa
verde (Ibiapaba Neto, 2008.

7.2.2. O projeto de MDL do Grupo Plantar

O Grupo Plantar iniciou o processo de criação de um projeto de
MDL em 1998, logo após o advento do Protocolo de Quioto. A empresa elaborou o
Project Idea Note (PIN), documento que registra os conceitos iniciais do projeto e
que foi apresentado ao PCF, a fim de obter parte do financiamento do projeto. A
partir do ano 2000, a Plantar iniciou o estabelecimento de plantios que, em 2007,
começariam a atingir sua maturidade. Como resultado, a empresa tornou-se a
primeira do mundo capaz de produzir ferro-gusa totalmente baseado no uso de
carvão vegetal renovável, com diversos benefícios adicionais ambientais e sociais
(PLANTAR, 2010b).
Outro documento essencial neste processo foi o DCP. Este é o
documento principal para o país hospedeiro do projeto de MDL, investidores, partes
interessadas

e

entidades

operacionais

designadas

e

será

usado

para

explicitar/avaliar o potencial do projeto.
A seguir são apresentadas as informações sobre o projeto de
MDL da Plantar.

7.2.3. Descrição do projeto

O propósito do projeto de MDL da Plantar é usar carvão vegetal
renovável, como fonte de bioenergia sólida por meio do cultivo de biomassa da
madeira, com a finalidade de atuar como agente de redução no processo de
produção do ferro-gusa. A utilização do carvão vegetal renovável no processo de
produção de ferro-gusa substituiu o uso de combustível fóssil, qual seja, o “coque”.
Além disso, o estoque de biomassa renovável plantada para uso na produção de
carvão vegetal também restabelece ecossistemas degradados, gerando estoques de
carbono (PLANTAR, 2006).
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Segundo Fujihara et al. (2005), o projeto inclui o estabelecimento
de 23.100 hectares de variedades de eucalipto de alto rendimento para produção de
madeira para carvão, o qual será substituto do coque na produção de ferro-gusa.
Além disso, a redução de emissões também contará com a redução das emissões
de metano na produção do carvão e na regeneração do cerrado11.
Ainda segundo este autor, o cenário base para este projeto seria
o encerramento das operações dos produtores independentes de ferro-gusa com
uso de carvão vegetal, dando lugar à produção crescente com base no uso de
coque em grandes usinas, este último gradualmente englobaria o mercado antes
dominado pelos pequenos produtores independentes de ferro-gusa. Além disso, as
florestas plantadas existentes não seriam replantadas após o terceiro ciclo de
rotação e, muito provavelmente, a terra seria convertida em pasto, que é a atividade
mais comum na região.
Para implementar este projeto, a Plantar decidiu constituir um
novo sistema sustentável de redução do minério de ferro, comprometendo um novo
investimento maciço: i) estabelecer uma nova plantação de madeira voltada a
viabilizar a produção sustentável do carvão vegetal renovável e ii) a remodelação
das suas instalações de ferro-gusa.
Em 2000, as novas plantações foram feitas com o apoio do PCF e
do Rabobank International, um provedor de serviços financeiros internacional, cuja
sede situa-se na Holanda, que opera com base em princípios de cooperação e
oferece serviços bancários, gerenciamento de ativos, leasing e seguros (PLANTAR,
2006).
A Figura 08 ilustra o projeto de MDL da Plantar, no qual
substituiu-se o uso do coque pelo carvão vegetal renovável dentro do novo sistema
de redução do minério de ferro.
Além disso, a Plantar também apresentou um DCP de
Florestamento/Reflorestamento

(Afforestation/Reforestation)

que

promove

a

remoção de gases de efeito estufa associada aos estoques adicionais nas
plantações de eucalipto e também o uso sustentável de fontes de biomassa no lugar
11

A regeneração do cerrado, parte do projeto prevista inicialmente, é uma atividade-piloto, mas não é elegível
a créditos de carbono.
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de combustíveis fósseis e biomassa não renovável na indústria de ferro e aço do
Brasil (PLANTAR, 2009).
O DCP de Florestamento/Reflorestamento prevê a geração de
créditos de carbono de uma área de 11.711,37 hectares, cujo plantio teve início no
ano 2000. A colheita ocorrerá a cada 7 anos, conforme a rotação das espécies
plantadas. Estima-se a duração deste projeto para 30 anos e os créditos obtidos
caracterizam-se como tRCEs, ou seja, créditos de carbono temporários que expiram
ao final do período de compromisso subseqüente ao que tais créditos foram emitidos
(PLANTAR, 2009).
Outro DCP apresentado pela Plantar é para a mitigação das
emissões de metano no processo de carbonização da madeira para a produção de
carvão vegetal. Este DCP atuará no monitoramento das emissões de metano e
analisará as emissões reais versus as emissões estimadas para o processo de
redução (PLANTAR, 2007).
O projeto que está contido neste DCP é resultado de 2 anos de
pesquisa, conduzida por especialistas no processo de carbonização. Tal pesquisa
demonstrou a existência de uma relação linear negativa entre as emissões de
metano e o rendimento gravimétrico na produção de carvão vegetal, abrindo a
possibilidade de redução nas emissões de metano por meio da melhoria do
processo de carbonização (PLANTAR, 2007).
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Figura 08 - Limites do sistema de redução do minério de ferro

Fonte: (PLANTAR, 2006).

Ao todo, portanto, o projeto da Plantar conta com três DCPs, que
foram separados de forma a determinar um método para cada processo
(florestamento/reflorestamento, emissão de metano e produção de ferro-gusa12).
Na sequência, a Tabela 07 traz os valores referentes à estrutura
de financiamento do projeto Plantar.
Tabela 07 - Arranjo de financiamento do projeto
Descrição

Recursos próprios já investidos (aumento na infraestrutura de terras)
Recursos financiados pelo BDMG (Pró-Florestas, 2000 plantações)
Contribuição do PCF
Outros recursos (venda adiantada de CERs, etc)
Total
Fonte: Plantar (2005)

12

Este DCP não foi aprovado pela UNFCCC, até a conclusão deste trabalho.

US$ mil
18.480
3.300
13.648
17.702
53.130
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Nesta tabela é possível verificar as fontes de financiamento
acessadas pelo projeto, assim como o montante disponibilizado por cada uma delas.
No que se refere aos riscos, os DCPs da Plantar não
apresentam uma avaliação estruturada e completa, mas sim referências a situações
que representavam barreiras à adoção de cenários alternativos a implementação do
projeto de MDL ou, de forma um pouco mais estruturada, os riscos são parcialmente
mapeados na forma de impactos relacionados ao meio ambiente e às questões
sociais da operação do projeto.
Contudo, uma avaliação de risco mais completa foi elaborada
por uma parte interessada do projeto: o PCF. Como investidor do projeto, o PCF
elaborou um Documento de Avaliação do Projeto (do inglês Project Appraisal
Document), com o objetivo de analisar o escopo do projeto de MDL que requer um
financiamento, destacando os riscos envolvidos na operação e a conformidade ou
não com a política do Banco Mundial (KORNEXL, 2002).
A Tabela 10, que segue, apresenta um resumo dos riscos
identificados pelo PCF em sua avaliação (due dilligence), além da descrição dos
impactos potenciais previstos. Os riscos identificados refletem um cenário passado
(2002) e, portanto, alguns destes riscos podem não ser mais aplicáveis no contexto
atual. Alternativamente, novos riscos podem ser identificados por este estudo, mas
que não estavam contemplados nesta versão do PCF.
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Tabela 08: Identificação dos Riscos Potenciais da Plantar pelo PCF
Riscos/Fatores
Destruição da floresta por pragas e incêndio

Impactos Potenciais para o PCF
Redução do volume de biomassa das plantações
florestais certificadas e do volume de REs gerados

Negligência do subcontratado, levando a atrasos Atraso no ciclo de produção e, consequentemente, na
ou força maior que ocasione falta de biomassa entrega de REs.
Projeto não continuar em conformidade com os
Possível não-conformidade com as políticas de
critérios de: (a) As autoridades de licenciamento
salvaguardas do Banco Mundial ou requisitos do MDL
ambiental; (b) Fundação Abrinq, e (c) FSC
Regulamentação ambiental mais restritiva na Possível não-conformidade com as políticas de
produção de ferro-gusa de Sete Lagoas/MG
salvaguardas do Banco Mundial ou requisitos do MDL
Possível baixa demanda por ferro-gusa criaria riscos
comerciais e potenciais problemas de liquidez. A
Tendências no setor de carvão / coque indicam o
redução da produção da Plantar reduziria o volume de
declínio da produção
reduções de emissões disponíveis para entrega ao
PCF.
Custos de financiamento mais elevados podem reduzir
o plantio e, portanto, o volume de REs disponível para
Aumento da taxa de juros
PCF
Atraso ou não-realização atrasaria ou reduziria o
Instabilidade financeira do Proponente do Projeto
volume de REs entregues ao PCF.
A instabilidade financeira do proponente do projeto
poderia ser afetado pela instabilidade econômica e
Riscos macro-econômicos
fiscal; atraso ou não-realização atrasaria ou reduziria o
volume de REs entregues ao PCF.
Guerra e distúrbios civis, expropriação,
convertibilidade da moeda, mudanças na Projeto pode ser incapaz de gerar REs.
legislação e regulamentações
Acordo do país anfitrião não assinado
REs não credíveis
Não-confirmação do baseline (substituição de
combustíveis fósseis, sumidouros, a produção
Projeto gera menos REs que o esperado.
nacional de coque, melhoria do processo de
carbonização)
Falha na ratificação do Protocolo de Quioto após
REs não credíveis
o mesmo entrar em vigor

Fonte: KORNEXL, 2002.

Estão identificados na Tabela 10 riscos específicos da atividade
do projeto (ex.: tendências no setor de carvão/coque indicam o declínio da
produção) e riscos que podem ser considerados mais genéricos dentro das
atividades previstas em projetos de MDL no geral (ex.: não confirmação do cenário
base).
Kornexl (2002) menciona no Documento de Avaliação do Projeto
que não identificou riscos altos ou pontos críticos que pudessem impedir o
financiamento do mesmo. Não obstante, contrariando o Documento de Avaliação do
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Projeto, o risco apontado na tabela 08 como “não confirmação do baseline
(substituição de combustíveis fósseis)” se concretizou, dado que até o presente
momento, a Plantar não conseguiu aprovação junto a UNFCCC do DCP referente ao
uso de carvão vegetal renovável como agente redutor na produção de ferro-gusa.

7.3

Os riscos do projeto de MDL da Plantar

7.3.1. Descrição do método aplicado

A avaliação de riscos é uma etapa essencial na gestão de
projetos. Sua aplicação possui diferentes métodos, mas o conceito é essencialmente
o mesmo: identificar fragilidades e fortalezas em um projeto específico,
discriminando a probabilidade e o impacto de cada risco identificado.
Para fins deste estudo, foram combinados dois métodos já
conhecidos no mercado para realizar avaliaçãos de risco: o PMBOK e a ISO 31000.
É importante lembrar que ambos os métodos tratam de todos os
processos a serem considerados no gerenciamento de riscos como um todo. Este
estudo busca, somente, alcançar uma parte dos processos dentro do gerenciamento
de riscos, que seriam a identificação, análise e avaliação dos riscos. Além disso, são
apresentados possíveis planos de ação a serem aplicados na mitigação dos riscos
identificados.
Outro ponto importante é a definição do conceito de risco
considerado para este estudo. Em ambos os métodos analisados, o risco pode estar
associado a uma ameaça ou uma oportunidade (risco negativo e risco positivo,
nesta ordem). Dentro do escopo deste estudo, são identificados e analisados,
somente as ameaças ou riscos negativos.
Portanto, neste estudo, adotou-se que risco é o evento que possui
uma determinada probabilidade de ocorrer, cujo impacto do seu acontecimento traz
perdas em qualquer aspecto do projeto em questão (custo, tempo, imagem, etc.)
(PMI, 2008).
No próximo tópico, definem-se os conceitos e instrumentos
utilizados neste trabalho. Explicações e esclarecimentos adicionais, necessários ao
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entendimento de certas premissas específicas estão mais bem definidos no decorrer
do estudo de caso.

7.3.2. Identificação de riscos do projeto

A identificação dos riscos se dá pela construção de uma lista dos
potenciais riscos que podem ocorrer associados às atividades que compõem o
projeto de MDL da Plantar. Os riscos encontrados em mais de uma atividade podem
ser agrupados de modo a facilitar a sua classificação nos critérios de risco (definidos
mais adiante neste capítulo) e também para concentrar o plano de ação definido
para a sua mitigação.
Para identificar os riscos, este estudo faz uso das seguintes
ferramentas:
Revisão da documentação disponível: análise dos documentos
sobre o projeto de MDL da Plantar disponíveis ao público e fornecidas pela
empresa;
Coleta de informações por meio de entrevistas: realizadas com
os colaboradores do Grupo Plantar, a fim de coletar suas percepções sobre a
efetividade dos riscos identificados.

7.3.3. Caracterização de risco

Para cada risco identificado, uma classificação comum é aplicada
a fim de definir algumas características dos riscos encontrados. Riscos com
características comuns são agrupados e, posteriormente, analisados em conjunto, a
fim de verificar se alguma característica é mais suscetível à ocorrência de risco em
comparação a outras.
As características dos riscos considerados neste estudo são
definidas a seguir:

A Natureza do risco: caracteriza o risco segundo o tema ao
qual o risco está relacionado. As distintas naturezas estão indicadas e
caracterizadas no Quadro 1, que segue:

70

Quadro 01 - Natureza do risco
Natureza
O que deve considerar
Riscos ligados a problemas de financiamento e
Financeira
lucratividade do projeto.
Riscos relacionados as questões jurídicas que
Jurídica
impactam projeto.
Estrutural
Risco originados por na concepção do projeto.
Risco com origem derivada da gestão e operação
Operacional
do projeto.
Conjuntura
Risco gerados por instabilidades do mercado.
Risco cuja ocorrência levem a perdas na imagem
Imagem
da empresa ligada ao projeto.
Riscos relacionado a ocorrência de eventos
Externa
externos que podem prejudicar o projeto.
Fonte: Elaborado pela autora

A Fase do Projeto: caracteriza o risco de acordo com o período
do projeto em que o risco ocorre. Desta forma, é possível orientar recursos e energia
para implantar medidas preventivo-corretivas ao risco no momento mais adequado.
As fases do projeto foram organizadas segundo a seguinte sequência:
Quadro 02 – Fase do projeto
Fase do projeto

Elaboração do DCP

O que considera
Construção das premissas do projeto.

Desde a emissão do relatório de validação até a
emissão do registro das atividades do projeto
Monitoramento
Implementação do projeto.
Verificação/Certificação/
Desde a verificação dos monitoramentos até a
Emissão de RCEs
emissão das RCEs
Venda de RCEs
Negociação dos créditos de carbono obtidos
Fonte: Adaptado de Frondizi (2009)
Validação/Aprovação/Registro

7.3.4. Análise do risco

A análise do risco consiste da ponderação de seu impacto e
probabilidade segundo critérios pré-definidos.
Impacto: determinado pela percepção da grandeza do efeito
negativo causado pelo risco em termos de custo, cronograma e/ou desempenho do
projeto. O impacto é classificado como Baixo, Médio ou Alto.
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Probabilidade:

probabilidade

de

ocorrência

do

risco.

A

probabilidade é classificada como Baixa, Média ou Alta.

Além desta ponderação, a análise dos riscos segundo os
impactos e probabilidades de cada risco dá origem a uma Matriz de Probabilidade e
Impacto de Riscos (Figura 09). Nesta matriz é possível avaliar a importância e
prioridade de cada risco, orientando a urgência na elaboração de planos de ação
para mitigação dos riscos avaliados como prioritários.

Impacto

Figura 09: Matriz de Probabilidade e Impacto de Riscos

Alto
Médio
Baixo

BA
BM
BB
Baixa

MA
MM
MB
Média
Probabilidade

AA
AM
AB
Alta

Fonte: Elaborada pela autora

7.3.5. Avaliação do risco

Após a conclusão da análise dos riscos identificados, estes são
avaliados para se determinar fatores que auxiliem na tomada de decisão sobre qual
plano de ação deve ser implementado para atender os efeitos gerados por cada
risco. A avaliação apresenta informações sobre a distribuição dos riscos por
natureza, ou seja, em qual natureza foram identificados mais riscos; qual a
distribuição dos riscos por fase do projeto; qual a estratégia aplicável ao risco, dado
o cenário no qual ele está inserido, etc.
Esta avaliação considera a combinação da caracterização
(natureza e fase do projeto) e da análise do risco (impacto e probabilidade) para
definir a adoção de uma das seguintes estratégias:
o

Eliminar o risco: adotar medidas que eliminem a origem

e/ou o impacto causado pelo risco;
o
um limite aceitável;

Mitigar: adotar medidas que reduzam o efeito do risco até
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o

Aceitar: não adotar medidas que mitiguem ou eliminem o

risco, deixando para que o mesmo, caso ocorra, seja tratado no momento de sua
ocorrência.
As estratégias definidas serão a referência inicial para a criação
do plano de ação de cada risco. É com foco na estratégia que o esforço a ser
empregado em cada plano de ação é mensurado.

7.3.6. Definição dos planos de ação para tratamento do risco

Segundo a estratégia definida para cada risco, é atribuído um
plano de ação que responda à estratégia estabelecida (eliminar, mitigar ou aceitar).
A fim de não limitar as possibilidades de planos de ação aplicáveis, não será
definido nenhum critério específico para elaboração dos mesmos. A única restrição é
que os planos de ação apresentados sejam aplicáveis à realidade da empresa.
Basicamente, os planos de ação correspondem a uma análise da
complexidade do risco, identificando qual o esforço a ser empenhado na eliminação,
mitigação ou aceite do mesmo. Para isso, as seguintes etapas são cumpridas para
determinar um plano de ação adequado.

1. Entendimento das causas e consequências do risco;
2. Avaliação dos impactos do risco;
3. Definição de possíveis planos de ação a serem aplicados
na tratativa do risco;

Os planos de ação definidos devem refletir as etapas das ações a
serem adotadas e os resultados (benefícios) que os planos de ação devem alcançar.
Para fins deste estudo, não será incluída a análise do tempo e dos custos ligados à
implementação destes planos de ação.
Entretanto, não se pretende, neste estudo, construir um plano de
ação com complexidade comparável ao que seria feito pelo próprio proponente do
projeto ou por especialistas nas operações de plantios de biomassa renovável,
carbonização da madeira e produção de ferro-gusa. O objetivo deste tópico é ilustrar
ações que representam formas de mitigar ou eliminar os riscos identificados.
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7.4

A análise de risco do projeto de MDL da Plantar

Os próximos tópicos descrevem e analisam os riscos identificados
no Projeto Plantar, elaborados por meio da análise de documentos relacionados
especificamente ao projeto, com base em entrevistas com colaboradores desta
empresa e também em pesquisa a outras fontes de estudo sobre a dinâmica de
elaboração de projetos de MDL. A descrição de tais riscos está organizada de forma
a identificar o evento de risco e as consequências que tais riscos poderiam gerar ao
Projeto Plantar.

a) Ocorrência de eventos prejudiciais à plantação de eucalipto, tais como
incêndios, pragas e ocupação de propriedade.

Risco que contempla a potencial ocorrência de eventos que
possam prejudicar a plantação de eucalipto como, por exemplo, reduzir
drasticamente o estoque florestal para uso no projeto de MDL. A efetivação deste
risco poderia dar-se por meio de um incêndio de grandes proporções, pela
infestação de pragas nas plantações de eucalipto, por erro na seleção das espécies
a serem cultivadas ou ainda devido à perda de áreas de manejo florestal para
movimentos sociais (ocupação de propriedade). A ocorrência de eventos deste tipo
levaria a duas grandes consequências: a redução da produção do insumo (madeira
de reflorestamento) em volume e massa a ser utilizado para a produção de carvão
vegetal e, como consequência, a redução do total de RCEs calculado para o projeto.
Considera-se este risco como sendo de Natureza externa, pois as
causas relacionadas à sua ocorrência tem origem em eventos pontuais vinculadas a
situações que dificultam a operação diária de uma instituição.
Além disso, a Fase do Projeto em que este risco teria maior
impacto seria no monitoramento, pois esta é a fase em que o projeto está em
operação e, portanto, pode sofrer impactos como os descritos por este risco.
Analisando o cenário do Projeto Plantar, estima-se que o Impacto
deste risco é alto, pois a ocorrência de eventos que possam comprometer
drasticamente os estoques florestais acarretaria um problema de suprimento de
biomassa para geração de carvão vegetal que, por sua vez, não atenderia a
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demanda para produção de ferro-gusa. Ou seja, um evento deste tipo
comprometeria todo o fluxo de produção e geração de créditos do projeto, podendo
torná-lo inviável.
Para estimar a probabilidade deste risco seria necessário um
profundo estudo sobre as suas causas, mencionadas anteriormente. Para fins deste
trabalho, as seguintes referências foram adotadas:
•

Incêndio: a Figura 10 apresenta o mapeamento de focos de incêndio feito pelo
satélite NOAA15, no ano de 2011, no estado de Minas Gerais. A figura indica
que, no geral, o número de focos de incêndio é médio-baixo (pontos amarelos e
laranja), com algumas manchas onde há um maior número de focos de incêndio
no ano (pontos verdes e azuis).

Figura 10: Focos de Incêndio no Brasil em 2011

Fonte: adaptado de INPE, 2012.

75

•

Pragas: A abertura econômica e a globalização levaram a um aumento
substancial na movimentação de mercadorias importadas e exportadas, inclusive
de produtos de origem vegetal. Este é um dos aspectos que propiciaram um
aumento no risco de introdução de pragas exóticas. Tais riscos podem ser
potencializados quando se referem às pragas florestais.
A existência de extensas áreas contínuas de reflorestamentos no Brasil,
principalmente das espécies de Pinus e de Eucalyptus, normalmente com uma
base restrita de espécies e procedências, oferece condições propícias para a
adaptação de pragas nativas e também para o estabelecimento e dispersão de
pragas exóticas. Desta forma essas pragas vêm causando problemas
fitossanitários de grande importância.13
Apesar disto, o Grupo Plantar, responsável pela implementação do Projeto
Plantar, possui vasto conhecimento sobre o cultivo de eucalipto e os métodos de
prevenção de pragas, pois sua divisão de Gestão Florestal já atua neste
segmento desde 1967 e é responsável pelo gerenciamento de florestas de
indústrias de celulose, painéis de madeira, siderurgia e produção de lápis.
(Plantar, 2010a)

•

13

Ocupação de propriedade: Segundo o relatório Dataluta – Minas Gerais (2010),
a distribuição das ocupações que ocorreram no estado de Minas Gerais, entre
1990 e 2009, está representada na Figura 11:

IEDE, E. T. As Florestas Plantadas e suas Principais Pragas no Brasil. Disponível em: <
http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=temas&tipo=temas&cd=476>. Acesso em: 21 mai.
2012.
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Figura 11: Ocupações por municípios de Minas Gerais, 1991-2009.

Fonte: Dataluta (2010)

O maior número de ocupações concentra-se nas regiões oeste e
norte do estado. Considerando que as áreas de plantação do Projeto Plantar
encontram-se na região mais central do estado14, a incidência de ocupações para
esta região pode ser considerada baixo.
Portanto, considerando as informações referentes à ocorrência de
eventos de incêndio, incidência de pragas e ocupação de propriedade, considerouse a Probabilidade deste risco como sendo baixa.
b) Perda de certificação ou outras garantias apresentadas às partes
interessadas
A certificação FSC® (Forest Stewardship Council®) foi uma forma
que a Plantar encontrou de fornecer garantias de que seu projeto teria impactos
14

Segundo o DCP referente à atividade de plantação do Projeto Plantar, as plantações de eucalipto estão
localizadas nos municípios de Curvelo/MG, Felixlândia/MG e Morada Nova de Minas/MG (Plantar, 2009).
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ambientais reduzidos e controlados, não só para apresentação à AND, mas também
para a sua aprovação perante o PCF. A certificação FSC assegura o manejo
ambientalmente correto, socialmente benéfico e economicamente viável das
plantações existentes nas áreas certificadas (FSC, 2012). Toda a documentação do
projeto Plantar está baseada na existência desta certificação como forma de
garantia de controle dos impactos ambientais que as áreas de plantio de eucalipto
podem apresentar como se pode observar no trecho do DCP de Produção de Ferrogusa que segue:

As áreas de plantação dedicada dentro dos limites do projeto estão
certificadas pelo Conselho de Manejo Florestal (FSC - Forest
Stewardship Council), o mais conhecido e reconhecido sistema de
certificação de manejo florestal no mundo. Ele certifica que a
entidade do projeto é capaz de implementar o projeto referente às
atividades de uma forma ambiental e socialmente sustentável, desde
que as disposições de monitoramento recomendadas sejam
adequadamente implementadas. A Certificação FSC é um forte
argumento para o controle ambiental. A unidade de serviço de
silvicultura MG02 (fazenda Buenos Aires – Curvelo/MG) é
anualmente auditada conforme os princípios do FSC e os critérios
para manejo sustentável da floresta (Plantar, 2006).

Apesar disso, a certificação FSC é um mecanismo em que uma
organização é certificada pelo período de 5 anos, sendo monitorada por meio de
auditorias periódicas durante 4 anos e eventualmente certificada novamente no 5º
ano. Nestes processos, se a organização não apresentar conformidade com os
critérios exigidos pela certificação FSC, ela pode ser suspensa ou ter seu certificado
cancelado.
A Natureza deste risco é de operacional, pois sua causa está
ligada a eventos que podem ocorrer durante a execução do projeto e que gerariam
impactos sobre as entregas previstas nas estimativas iniciais.
A Fase do Projeto impactada é o monitoramento, período no qual
a empresa deve manter a certificação para assegurar as garantias apresentadas
inicialmente na concepção do projeto.
O Impacto estimado por este risco é médio, pois a certificação
FSC é uma ferramenta que o projeto fez uso para oferecer garantias a sua
aprovação junto a AND e ao PCF, mas não há registro de que tal certificação seja
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uma condição necessária à aprovação e existência do projeto. Caso perdesse a
certificação, o Projeto Plantar poderia se valer de outras ferramentas e controles
(tanto internos quanto externos) a fim de promover o desenvolvimento sustentável,
conforme referenciado no Artigo 12 do Protocolo de Quioto:
“2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser
assistir às Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o
desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da
Convenção [...]” (Brasil, 1997).

Já a Probabilidade para este risco é considerada média, pois os
mecanismos de monitoramento da certificação FSC permitem a existência de
algumas não conformidades nos procedimentos e controles do empreendimento em
relação ao padrão estabelecido, desde que estas não comprometam o resultado
total esperado pela certificação e sejam corrigidas dentro de um período prédeterminado em auditorias anuais.
Além disso, a certificação FSC, assim como a validação de um
projeto de MDL, requer a consulta às partes interessadas para fins de análise dos
impactos e percepções destas partes sobre a certificação e/ou validação. Essa
participação permite a inclusão de julgamentos por parte da sociedade, governos e
ONGs sobre as atividades da empresa proponente, o que pode gerar argumentos
relevantes para cancelar a certificação.
Outro ponto a ser considerado é a existência de uma Política de
Associação do FSC15, a qual só permite a associação de instituições que não estão
envolvidas com as seguintes atividades inaceitáveis: 1) Corte ilegal de madeira; 2)
Violação dos direitos humanos e tradicionais nas operações florestais; 3) Destruição
de áreas de alto valor de conservação nas operações florestais; 4) Conversão
significativa de florestas em plantações ou usos não florestais; 5) Introdução de
organismos geneticamente modificados e 6) Violação das principais convenções da
International Labour Organization (ILO) (FSC, 2012).

15

FSC-POL-01-004 V2-0
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c) Ocorrência de conflitos com stakeholders do projeto

Dentre as premissas que devem ser consideradas em um projeto
de MDL está a condição de que o mesmo deva contribuir para o desenvolvimento
sustentável do país onde ele esteja implementado. Isto deve ser demonstrado por
meio de benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo. No caso a Plantar
desenvolveu diversos projetos socioambientais. Apesar disso, segundo Ventura
(2008), a Plantar experimentou forte resistência por parte de alguns stakeholders (ou
partes interessadas) que consideraram as argumentações e informações sobre o
projeto insuficientes para o seu convencimento sobre a legitimidade do mesmo, ou
seja, estes stakeholders não acreditavam que o projeto contribuiria para a mitigação
das mudanças climáticas nem para a geração do desenvolvimento sustentável no
Brasil.
Juntamente a este ponto, a aprovação de um projeto de MDL está
diretamente ligada à sua avaliação por parte de todos aqueles grupos que possam
ser afetados pelas atividades do projeto (indivíduos, grupos e comunidades)
(LOPES, 2002 apud VENTURA et al., 2008).
Esta constatação demonstra que qualquer projeto de MDL deve
ter sempre monitorada a sua relação com os diversos públicos que são impactados
pelas atividades do projeto. Sendo assim, há um risco relacionado à possibilidade de
conflito nas relações entre o projeto e estes públicos, o que poderia gerar impactos
de grande relevância, como a não aprovação do projeto, caso esteja em fase de
análise pela AND, a paralisação de suas atividades, caso sejam identificados
irregularidades durante a sua execução e até impactos maiores na própria imagem
da empresa proponente do projeto, podendo resultar em descrença e desconfiança
por parte do mercado.
Sendo assim, considera-se que este risco possui Natureza de
imagem, pois além de poder impactar o processo de aprovação do DCP (e, sob este
aspecto, seu impacto foi considerado no risco “Não aprovação do projeto de MDL”),
a imagem da instituição como um todo é passível de avaliação negativa por todo o
mercado.
A Fase do Projeto com maior relevância neste risco é a de
aprovação, dado que a existência de conflito com stakeholders pode ser
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determinante para a aprovação do projeto perante a AND e o Conselho Executivo do
MDL.
Em termos de Impacto este risco pode ser, segundo Pedroso
(2011), considerado como alto, dado que a imagem de uma empresa pode sofrer
impactos altamente relevantes frente à sua estrutura. Já em termos de
Probabilidade, é bastante difícil relacionar variáveis que justifiquem a mensuração
da probabilidade de um risco de imagem. De acordo com Pedroso (2011) não existe
literatura específica para a gestão do risco de imagem, fato que o torna intuitivo ao
conhecermos a complexidade de cada organização. Neste caso, como o próprio
Projeto Plantar foi alvo de críticas por parte de alguns stakeholders (Ongs Fern,
FASE, Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais, etc.), assume-se que a
probabilidade para este risco é média.

d) Falta de capacitação interna para gestão das atividades ligadas ao
projeto

A operacionalização de um projeto de MDL pode gerar uma
complexidade adicional às atividades da organização. É provável que, dependendo
do escopo do projeto, funcionários da empresa tenham que ser especialmente
treinados para efetuar determinadas atividades de acordo com as novas premissas
requeridas pelo projeto. Portanto, pode ser considerado um risco a possibilidade de
os responsáveis pela execução das atividades do projeto não executarem uma
atividade de acordo com o previsto, o que poderia ocasionar impactos dos mais
diversos tipos, tais como: erros na coleta de dados de emissões reduzidas, erros em
manutenções para controle de emissões, custos adicionais derivados de
necessidade de retrabalho, impacto no processo de validação da redução de
emissões de GEEs geradas, etc.
Tal risco representa a Natureza de operacional, pois seus
eventos e impactos estão relacionados à operacionalização das atividades do
projeto de MDL.
Por outro lado, dado que tal risco origina-se na implementação do
projeto, a sua Fase de maior impacto seria o monitoramento, momento em que as
diretrizes estratégicas do projeto passam para a instância da sua operacionalização
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e, portanto, podem ser passíveis de diversos tipos de problemas, conforme citado
acima.
Com relação ao Impacto, este é classificado como alto. Isto
porque uma parcela significativa das atividades relacionadas ao projeto de MDL está
vinculada à mensuração e cálculo de redução de emissões realizadas. Desta
maneira, entende-se que problemas por falta de capacitação do pessoal para
execução de tais atividades poderia gerar impactos significativos para o projeto
como um todo.
Apesar disso, como o escopo do projeto de MDL proposto está
diretamente vinculado às atuais atividades efetuadas pela empresa (plantio de
eucalipto, carbonização, produção de ferro-gusa), a Probabilidade de ocorrência
deste risco é estimada como sendo média, visto que a implementação do projeto
envolveu, em grande parte, a adoção de novos procedimentos e controles em
atividades que já eram do domínio da empresa e seus funcionários, reduzindo a
probabilidade de ocorrência deste risco.

e) Alterações na legislação/regulamentação do país hospedeiro

A conformidade com a legislação vigente do país hospedeiro é
condição necessária para a aprovação do projeto de MDL. Entretanto, o projeto
pode ser impactado por possíveis alterações na legislação/regulamentação vigente
no país onde o projeto implementará suas atividades. Se o projeto encontra-se em
fase de registro, uma alteração na legislação/regulamentação pode gerar grandes
impactos na própria concepção do projeto (cronograma de implementação, revisão
de custos, etc.). Se o projeto já estiver aprovado e em fase de monitoramento,
alterações na legislação/regulamentação podem significar custos adicionais para a
adequação ao novo cenário.
A exemplo deste risco pode-se citar alterações na legislação
ambiental federal, estadual ou municipal, alterações nos critérios de tributação, etc.
Riscos relacionados a alterações na legislação/regulamentação
são classificados como sendo de Natureza jurídica.
Já no que diz respeito à Fase do Projeto, tal risco pode gerar
impactos mais significativos nos períodos de aprovação e monitoramento. No
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primeiro caso, o impacto estaria relacionado à adequação do projeto as leis vigentes
do país hospedeiro. Já na fase de Monitoramento, o DCP já estaria aprovado e
alterações nos cenários analisados e tidos como premissas do documento poderiam
tornar o projeto inviável em termos de custos para sua adaptação, por exemplo.
Sendo assim, o Impacto esperado para este risco nestas
circunstâncias seria alto, assim como a Probabilidade de sua ocorrência é
considerada baixa, pois as alterações na legislação/regulamentação do Brasil
obedecem a trâmites administrativos para análise e aprovação das leis, cujo período
entre a proposta de alteração e a data de entrada em vigor das alterações é
suficientemente longo para permitir sua incorporação às premissas do projeto em
sua fase de concepção ou aos controles de projetos em fase de monitoramento.
Este período deve ser segundo o artigo 8º da lei complementar nº 95/98:

“A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a
contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula “entra em vigor na data de sua
publicação” para as leis de pequena repercussão”.
§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que
estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da
publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia
subsequente à sua consumação integral. (Parágrafo incluído pela Lei
Complementar nº 107, de 26.4.2001).
§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a
cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias
de sua publicação oficial’.(Parágrafo incluído pela Lei Complementar
nº 107, de 26.4.2001)''

f) Erros no cálculo de emissões reduzidas estimadas para o projeto

Para a concepção do projeto é necessário informar qual a
estimativa de emissões reduzidas a serem alcançadas pelo mesmo. Este cálculo é
feito com base em um método pré-estabelecido e, dependendo do escopo do
projeto, tal método pode já existir ou precisará ser criado e aprovado pela UNFCCC
para o seu uso. O risco desta atividade envolve erros de cálculo como, por exemplo,
a dupla contagem e projeções de redução de emissões super ou subestimadas.
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A Natureza de tal risco é estrutural, pois contempla erros nas
premissas básicas do projeto. Já a Fase do Projeto de MDL que acumularia efeitos
da ocorrência deste risco seria na elaboração do DCP, momento em que as
emissões reduzidas são estimadas conforme um cenário projetado para o projeto.
O Impacto estimado para a ocorrência de tal risco é alto, pois
erros relacionados à quantidade de emissões reduzidas pela falha na estimativa de
emissões reduzidas poderiam gerar discrepâncias significativas nos créditos de
carbono emitidos para o projeto ao final de um período. No caso do Projeto Plantar,
em especial, o financiamento fornecido pelo PCF em parceria com o Rabobank
International teve seu pagamento vinculado aos créditos de carbono gerado pelo
projeto e, portanto, erros de estimativa afetariam diretamente este arranjo financeiro.
Contudo, a probabilidade deste risco ocorrer pode variar em
virtude do pioneirismo do projeto. Se o projeto utiliza um método já existente
(disponível no site da UNFCCC), a probabilidade de ocorrência deste risco torna-se
baixa, pois tal método já pode ter sido utilizado em outro projeto de MDL.
Outro fator que reduz a probabilidade de ocorrência deste risco é
a existência de diversos organismos que avaliam a metodologia aplicada pelo
projeto de MDL. Para ser aprovado, o projeto de MDL deve passar por várias
análises de diferentes instituições que avaliam o projeto (Entidade Operacional
Designada16, Autoridade Nacional Designada e Conselho Executivo do MDL).
Sendo assim, assume-se para este estudo que a Probabilidade
para a ocorrência deste risco é baixa, dado a complexa estrutura de aprovação
exigida para os projetos de MDL.
Entretanto, se for um projeto inovador, sem outras referências no
mercado, a Probabilidade de ocorrer um erro no cálculo das emissões reduzidas é
Alta, dado que a experiência com este tipo de projeto é baixa e, portanto, a
metodologia ainda deverá passar pela análise do UNFCCC para sua aprovação.

16

Do inglês Designated Operational Entity (DOE)
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g) Não obtenção de crédito para financiamento do projeto

Os projetos de carbono envolvem a implementação de nova
infraestrutura e/ou novos processos na rotina de uma empresa. Por isso, a sua
implementação pode requerer um investimento de capital que boa parte das
empresas busca obter no mercado. É prática no mercado financeiro realizar uma
análise detalhada dos candidatos a receber um financiamento antes de liberar o
montante solicitado. Segundo publicação, projetos de carbono florestais são
tipicamente analisados pelos investidores segundo os seguintes aspectos:

A

propriedade

efetiva

dos

créditos

de

carbono

pelo

desenvolvedor do projeto; e
A

habilidade

técnica,

financeira

e

administrativa

do

desenvolvedor do projeto em executá-lo e entregar os créditos e
os outros produtos que compõem a proposta. (MERIDIAN
INSTITUTE, 2009 apud CHENOST, C. et al., 2010)

Se o candidato ao financiamento não apresentar a documentação,
as análises e qualificações pertinentes ao investidor, é pouco provável que ele
consiga o financiamento necessário. Este risco, de não obtenção de crédito,
inviabilizaria todo o projeto em sua fase de concepção, pois o mesmo não teria
condições reais de ser aplicado por falta de recursos financeiros.
Dentre as fontes nacionais de financiamento neste tipo de
mercado, pode-se citar a Financiadora de Estudos e Pesquisas do Governo Federal
(FINEP), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o
Banco Santander, entre outros. Já algumas das fontes internacionais para
financiamento de projetos de MDL são o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), o Climate Change Capital (CCC), Japan Greenhouse Gas Reduction Fund e o
Prototype Carbon Fund (PCF).
O risco em questão tem Natureza financeira, pois impacta na
viabilização de recursos financeiros para a realização do projeto. Assim, entende-se
que a falta de financiamento adequado poderia inviabilizar a implementação do
projeto.
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Com relação à Fase de ocorrência deste risco, o mesmo
impactaria a elaboração do DCP, dado que a estruturação de um projeto de MDL
pode, muitas vezes, depender da disponibilidade de recursos no mercado. Desta
forma, o escopo do projeto pode ser impactado pela confirmação ou não de uma
fonte de financiamento adequada.
Este risco, no caso do Projeto Plantar, é considerada de Impacto
alto, pois a falta de recursos para a execução do projeto poderia torná-lo inviável
desde a sua concepção. Segundo observado por Kossoy (2005), no caso do Projeto
Plantar, este foi viabilizado pelo fato de ser elegível ao Protocolo de Quioto e,
portanto, ao Contrato de Compra de Reduções de Emissões (Emission Reductions
Purchase Agreement – ERPA) do Banco Mundial. Não fosse por essa característica,
o projeto não encontraria recursos financeiros suficientes para suportar sua
operação.
No que se refere à Probabilidade do risco, a mesma é avaliada
também como alta para este projeto, pois segundo o mesmo autor, o Projeto Plantar
levaria oito anos na sua fase de implementação antes que pudesse gerar retornos
financeiros. Além disso, mais três anos poderiam ser solicitados pelo proponente do
projeto para reembolsar totalmente o investimento realizado. Sendo assim, o projeto
poderia solicitar os mesmos oito anos como período de carência, além de três anos
para a amortização do investimento. Tal estrutura seria ideal ao cenário do projeto,
mas

não

existem

financiadores

ou

seguradoras

no

Brasil

que

efetuem

financiamentos/seguros para períodos tão longos, por qualquer preço. Portanto,
nesta situação, o projeto era inviável.

h) Falha no arquivamento de informações relativas ao projeto

Na gestão de projetos de MDL é de extrema importância o
arquivamento e a disponibilidade de informações que forneçam o embasamento
para a geração de RCEs. É de responsabilidade do participante do projeto a
elaboração de um plano de monitoramento, onde deverão ser apontadas as medidas
tomadas pelo participante para criar e manter disponível um arquivo com a
documentação das séries históricas, todas as etapas envolvidas nos cálculos de
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redução de emissões e fugas, os parâmetros e equipamentos de medição utilizados,
etc. (FRONDIZI, 2009).
É com base nestas e em outras informações adicionais que a
entidade responsável pela verificação de emissões reduzidas pode elaborar um
Relatório de Verificação e, posteriormente, um Relatório de Certificação. Tal relatório
consiste na garantia escrita de que, no período declarado pelo participante, o projeto
atingiu uma determinada redução de emissões de GEEs, conforme verificado. Este
Relatório de Certificação é, então, encaminhado ao Conselho Executivo do MDL,
onde serão emitidos os RCEs correspondentes às emissões reduzidas certificadas
(FRONDIZI, 2009).
Portanto, há um risco ligado à garantia da disponibilidade de
informações referentes ao monitoramento do projeto, de forma que as informações
sejam devidamente arquivadas e haja evidência suficiente e correta para a
sustentação dos créditos de carbono verificados.
Desta maneira, este risco é entendido como de Natureza
operacional, pois a sua ocorrência é devida a falhas no registro das informações
referentes ao desempenho do projeto durante a sua execução. Isto, por sua vez,
demonstra que este risco pode ocorrer na Fase de monitoramento, momento no qual
os dados reais do projeto são gerados e devem ser registrados para futura avaliação
para fins da verificação das emissões reduzidas.
Por fim, o Impacto estimado para este risco é alto, pois, conforme
já apontado por Frondizi (2009), o arquivamento destas informações é condição
necessária para justificar as reduções de emissões alcançadas pelo projeto e,
portanto, os créditos de carbono adquiridos.
Juntamente a este ponto, a Probabilidade de ocorrência deste
risco no Projeto Plantar é classificada como média, dado que as informações
referentes aos monitoramentos são, segundo os DCPs que compõem o projeto
Plantar, registrados em uma planilha de banco de dados usada para calcular e
organizar as reduções de emissões no período do projeto (PLANTAR, 2006). O uso
de planilhas requer treinamento e, por vezes, a flexibilidade permitida pelo programa
pode acarretar erros na inserção de informações. Além disso, empresas que utilizam
planilhas para desenvolver aplicações não estão dando a devida atenção aos riscos
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operacionais relacionados. Os usuários destas ferramentas depositam muita
confiança nas mesmas e erros antigos continuam desconhecidos17.

i) Não aprovação do projeto de MDL

Conforme já comentado anteriormente, o projeto de MDL é
compilado sob a estrutura de um DCP e este será avaliado por diferentes instâncias
(Entidade Operacional Designada, Autoridade Nacional Designada, Conselho
Executivo do MDL) que determinarão se o projeto é elegível ou não aos padrões
exigidos pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
A Figura 10 ilustra o fluxo existente desde a proposição do projeto
por meio da submissão de sua documentação à Entidade Operacional Designada
até o pedido de registro do mesmo junto ao Conselho Executivo do MDL.

17

FERGUSON, E. Especialistas alertam para riscos no uso do Excel. IDG News Service, Europa. Disponível em:
<http://computerworld.uol.com.br/seguranca/2008/03/12/especialistas-alertam-para-riscos-no-uso-doexcel/>. Acesso em: 09 maio 2012

88

Figura 12: Passos do Processo de Validação - MDL
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Fonte: UNEP, 2009

Neste processo existem diversos eventos e causas que podem
prejudicar o projeto, seja em termos de custos, prazos ou retrabalhos. A exemplo de
situações como esta pode-se mencionar:

Erro na escolha de metodologia;
Falta de informações essenciais ao projeto;
Erro na descrição das tecnologias aplicadas;
Erro

na

determinação

do

cenário-base

e

da

adicionalidade do projeto.

Enfim, é possível citar uma ampla gama de situações como estas
que gerariam perdas ao projeto. Dessa forma, a fim de condensar a análise deste
estudo, optou-se pelo agrupamento de eventos que impactam em alguma instância
(custo, prazo, retrabalho) a validação e o registro de um projeto de MDL em um
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único risco cuja descrição contempla o resultado final da efetivação de algum desses
eventos, ou seja, a não aprovação do DCP.
A Natureza que melhor se adequa a este risco é a estrutural, pois
tratam-se eventos relacionados a problemas na concepção do projeto (DCP) que
gerariam o risco da não aprovação do mesmo.
As Fases impactadas por este risco seriam a validação/
aprovação/registro, pois são estes os três momentos em que os DCPs são
submetidos às instâncias que questionam e julgam a sua validade como um projeto
de MDL.
A cada reprovação, isto pode significar mais custo, tempo e
retrabalho por parte da equipe e outras partes envolvidas na sua elaboração e
implementação, Desta forma, o Impacto considerado para este risco é alto, pois
atrasos representam custos adicionais como, por exemplo, equipe envolvida,
consultorias, adequações tecnológicas.
Com relação à probabilidade, a estimativa da mesma contemplou
informações do Guia para Elaboração de DCPs da UNEP (2009). Neste guia há um
estudo sobre os principais problemas encontrados em processos de validação feitos
pela Det Norske Veritas (DNV), uma das entidades operacionais designadas,
responsável pela validação de 42% de todos os projetos de MDL existentes até a
finalização do guia. Deste estudo, foram apontados 26 problemas comuns que
atrasaram ou impediram a validação/aprovação/registro de projetos de MDL.
Somados a esta informação, os dados disponíveis no site
CD4CDM (2012) apontam que dos 8416 projetos existentes no fluxo de registro de
projetos de MDL, 3791 projetos, ou seja, 47% já sofreram alguma restrição para
registro. Isto, somado ao estudo da UNEP mencionado, poderia sustentar que a
Probabilidade de não aprovação do projeto de MDL pode ser considerada alta para
fins deste estudo.

j)

Volatilidade no cenário macroeconômico

A globalização da economia mundial gerou condições para os
riscos ligados a alterações do cenário macroeconômico que possam impactar
atividades em diferentes regiões do mundo. Alterações nas taxas de câmbio, nas
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taxas de juros, nos preços de commodities, nas políticas protecionistas de cada
país, crises internacionais, entre outros, são algumas das causas que podem levar a
consequências como queda ou aumento do preço de insumos para produção,
aumento de impostos, dificuldade de obtenção de crédito para financiamento, fuga
de capitais de um país para outro, etc.
Sendo assim, projetos de MDL devem considerar que estão
suscetíveis a tais eventos, cujas consequências podem inviabilizar ou tornar sua
existência desnecessária. Em especial no caso do Projeto Plantar, a estrutura de
financiamento organizada para viabilizar o empréstimo foi idealizada para mitigar
riscos ligados à flutuação de câmbio no Brasil e assegurar o pagamento do
empréstimo em moeda forte.
Neste contexto, este risco pode ser considerado como de
Natureza de conjuntura, pois suas causas estão relacionadas a instabilidades no
mercado nacional e mundial, que possam impactar a existência e viabilidade do
projeto.
A Fase onde tal risco é observado é, especialmente a elaboração
do DCP, pois é neste momento que são definidas muitas das premissas do projeto.
Tal risco também deve ser acompanhado no monitoramento, pois é nesta fase em
que o projeto estará mais exposto aos eventos mencionados.
Para fins de mensuração do risco em termos de impacto x
probabilidade neste estudo, adotou-se a interpretação fornecida pelo portal do
Governo Brasileiro, que coloca o Brasil como um país seguro para aplicação de
investimentos estrangeiros e cujo reconhecimento internacional de sua solidez
econômica foi feito após a obtenção do selo de “grau de investimento seguro”, em
2008, classificação esta dada pelas agências globais de risco (BRASIL, 2012).
Apesar disto, segundo Relatório de Estabilidade Financeira do
Banco Central do Brasil (2012), a situação instável na Zona do Euro e a
sustentabilidade fiscal e o crescimento econômico americano foram eventos que
geraram o sentimento de aversão ao risco por parte de investidores internacionais
no segundo semestre de 2011 e, por isso, elevaram a sensação de incerteza com
relação ao mercado no geral.
Desta forma, este risco deve ser acompanhado segundo as
mudanças e percepções sobre o mercado atual. Para fins deste estudo, o Impacto

91

da efetivação de tal risco foi considerado médio, dada a atual conjuntura do Brasil
como sendo considerado um país bem avaliado por agências globais de risco. Em
conjunto com o impacto, a Probabilidade também foi considerada como média,
dadas as incertezas declaradas pelo Banco Central do Brasil em seu último
Relatório.

k) Volatilidade no mercado de carbono

Assim como foi apontado no subitem anterior, a volatilidade
dentro do próprio mercado de carbono é outro risco que pode afetar os projetos de
MDL. Segundo o Centro de Inteligência em Florestas - CIFlorestas (2012), a crise
econômica que atingiu a União Européia e o excesso de créditos de carbono no
comércio de emissões do bloco (EU ETS) são as principais causas para a queda
cada vez maior do preço do carbono.
Além da instabilidade do preço dos créditos de carbono no
mercado, alterações relacionadas às estruturas e regras destes mercados também
impactam na sua volatilidade. Um exemplo é a perspectiva de banimento das RCEs
de gases industriais do EU ETS, a partir de 2013. Estas RCEs passariam somente a
ser comercializadas no mercado secundário (MÜLLER, 2012).
Dados os fatores que influenciam a existência deste risco, o
mesmo é classificado como da Natureza conjuntura, por estar atrelado às condições
que o mercado de carbono determina. A Fase do Projeto impactada pela existência
deste risco é a venda de RCEs, ou seja, no momento da negociação dos créditos de
carbono no mercado regulado.
O Impacto da efetivação deste risco é alto, pois variações desta
natureza atingem diretamente a lucratividade final do projeto com relação aos
resultados esperados. A Probabilidade, por sua vez, também é alta, já que a
volatilidade de preços neste mercado é alta18.

18

ABRANCHES, S. Futuro incerto para o mercado de carbono. Disponível em:<
http://www.ecopolitica.com.br/2011/02/18/futuro-incerto-para-o-mercado-de-carbono/>. Acesso em 15 mai.
2012.
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l) Desempenho do projeto abaixo do estimado

Assim como no risco “Não aprovação do Projeto de MDL”,
diversas situações podem ser causas para que um projeto não atinja os resultados
estimados no seu DCP. A inconsistência ou falta de dados de monitoramento, uso
de tecnologias diferentes daquelas previstas na concepção do projeto, diferenças
relacionadas ao rendimento esperado de processos e diferenças no resultado da
contabilização das fugas de carbono são algumas das causas que poderiam gerar
um desempenho abaixo do que havia sido projetado no DCP do projeto de MDL.
Dos 130 projetos de MDL no Brasil que já solicitaram a
emissão de RCEs após as fases de Verificação/Certificação, 88 (67,7%)
apresentaram resultados menores do que o esperado em seus projetos iniciais, ou
seja, a redução de emissões verificada foi menor que a estimada pelo projeto
(CD4CDM, 2012).
Sendo assim, este risco é classificado como de Natureza
operacional, pois reflete as discrepâncias entre a os resultados obtidos após a
implementação do projeto, em comparação com as premissas iniciais. A Fase do
Projeto que localiza a incidência deste risco é a verificação/certificação/emissão de
RCEs, momento no qual a EOD realiza auditoria para certificar e solicitar a emissão
de RCEs referentes à redução de emissões verificadas.
O Impacto deste risco é alto, visto que uma das finalidade dos
projetos de MDL é a geração de créditos de carbono, que serão negociados ou que
já podem estar vinculados a acordos internacionais de financiamento do próprio
projeto, como é o caso do Projeto Plantar. Entretanto, apesar do bom resultado
obtido pelo DCP de Plantação deste estudo de caso na sua primeira
Verificação/Certificação/Emissão de RCEs, a Probabilidade deste risco é
considerada alta, para refletir o cenário brasileiro de resultados dos projetos de MDL,
em que ainda predominam os casos de desempenho do projeto abaixo da
expectativa inicial.
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7.5

A avaliação dos riscos do projeto de MDL da Plantar

Pelo mapeamento dos riscos identificados no Projeto Plantar, é
importante analisá-los de forma conjunta, para identificar padrões e semelhanças e
melhor entender o cenário de risco ao qual o projeto está exposto.
Resumidamente, os riscos identificados no Projeto Plantar por
este estudo são:
Tabela 09: Avaliação de Riscos do Projeto Plantar
#
a
b

Risco
Natureza
Ocorrência de eventos prejudiciais à plantação de
eucalipto, tais como incêndios, pragas e ocupação de Externa
propriedade.
Perda de certificação ou outras garantias
Operacional
apresentadas às partes interessadas

Fase

Impacto Probabilidade

Monitoramento

Alto

Baixa

Monitoramento

Médio

Média

Imagem

Aprovação

Alto

Média

Operacional

Monitoramento

Alto

Média

c

Ocorrência de conflitos com stakeholders do projeto

d

Falta de capacitação interna para gestão das
atividades ligadas ao projeto

e

Alterações na legislação/regulamentação do país
hospedeiro

Jurídica

Aprovação/Monitoramento

Alto

Baixa

f

Erros no cálculo de emissões reduzidas estimadas
para o projeto

Estrutural

Elaboração do DCP

Alto

Baixa

Financeira

Elaboração do DCP

Alto

Alta

Operacional

Monitoramento

Alto

Média

Alto

Alta

Médio

Média

g
h

Não obtenção de crédito para financiamento do
projeto
Falha no arquivamento de informações relativas ao
projeto

Estrutural

Validação/
Aprovação/
Registro
Elaboração do
DCP/Monitoramento

i

Não aprovação do projeto de MDL

j

Volatilidade no cenário macroeconômico

Conjuntura

k

Volatilidade no mercado de carbono

Conjuntura

Venda de RCEs

Alto

Alta

l

Desempenho do projeto abaixo do estimado

Operacional

Verificação/Certificação/
Emissão de RCEs

Alto

Alta

Fonte: elaborado pela autora

A Tabela 09 resume os riscos identificados do estudo de caso do
Projeto Plantar. Tais riscos foram caracterizados segundo sua Natureza a e Fase de
ocorrência durante este projeto. Além disso, uma análise da estimativa de Impacto e
Probabilidade para tais riscos também foi elaborada, a fim de exercitar o uso dos
métodos PMBOK e ISO 31000 em projetos de MDL.
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A avaliação conjunta deste mapeamento de riscos permite
entender melhor o cenário de riscos ao qual o projeto está exposto durante a sua
existência. Algumas avaliações possíveis para este estudo de caso são:
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a) Avaliação da Natureza do Risco e da Fase do Projeto

O Quadro 03 resume a distribuição dos riscos entre as Fases do projeto e a Natureza de cada um deles.
Quadro 03: Distribuição de Riscos pelas Fases do Projeto de MDL da Plantar
Registro

#

Risco

a

Ocorrência de eventos prejudiciais à plantação de eucalipto,
tais como incêndios, pragas e ocupação de propriedade.

g

Perda de certificação ou outras garantias apresentadas às
partes interessadas
Ocorrência de conflitos com stakeholders do projeto
Falta de capacitação interna para gestão das atividades
ligadas ao projeto
Alterações na legislação/regulamentação do país
hospedeiro
Erros no cálculo de emissões reduzidas estimadas para o
projeto
Não obtenção de crédito para financiamento do projeto

h

Falha no arquivamento de informações relativas ao projeto

i
j
k
l

Não aprovação do projeto de MDL
Volatilidade no cenário macroeconômico
Volatilidade no mercado de carbono
Desempenho do projeto abaixo do estimado

b
c
d
e
f

Fonte: Elaborado pela autora

Emissão de RCEs
Verificação
Elaboração do DCP Validação Aprovação Registro Monitoramento
Emissão de RCEs
Certificação
Externa
Operacional
Imagem
Operacional
Jurídica

Jurídica

Estrutural
Financeira
Operacional
Estrutural
Conjuntura

Conjuntura
Conjuntura
Operacional
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Dos doze riscos identificados no estudo de caso, quatro foram
caracterizados como de Natureza Operacional e destes, três são incidentes na Fase
de Monitoramento do projeto. Esta relação entre a Natureza Operacional e a Fase
de Monitoramento é bastante coerente com a definição de ambos, pois a Natureza
Operacional reflete diretamente a gestão e operação do projeto já implementado, ou
seja, fase na qual ele passa a ser monitorado perante as premissas estabelecidas
pelo DCP.
Outro ponto de destaque é relacionado ao número de riscos
atrelados à Fase de Monitoramento do Projeto. Observa-se que seis dos doze riscos
identificados possuem relação com a Fase de Monitoramento. Esta avaliação
isoladamente coloca a Fase de Monitoramento como a maior fonte em termos de
quantidade de riscos no projeto.
A Natureza Estrutural, por sua vez, está vinculada às Fases de
Elaboração até o Registro do projeto de MDL. Este risco inclui problemas, erros,
atrasos e outros eventos que prejudicam o projeto na sua concepção. Neste caso,
como os projetos de MDL precisam ser aprovados e registrados, os riscos de
Natureza Estrutural aparecem até o ponto em que a versão final do projeto seja
aprovada e registrada e, portanto, não se limita somente à Fase de Elaboração do
DCP.
Além de riscos de Natureza Estrutural, a Fase de Aprovação do
projeto também é impactada pelo risco cuja Natureza é Imagem. Nesta fase, a
avaliação e aprovação do projeto inclui as considerações feitas pelos stakeholders
consultados e, portanto, é um momento em que tanto o projeto quanto o seu
proponente (no caso o Grupo Plantar) ficam à mercê da avaliação e crítica pública,
de forma que comentários negativos relacionados ao projeto podem impactar sua
aprovação pela AND.
Em especial no caso do Projeto Plantar, a existência de um risco
com Natureza Financeira o torna bastante singular. Tal risco neste projeto tem
impacto direto na sua viabilidade no momento de sua concepção, ou seja, na Fase
de Elaboração do DCP. Conforme já foi mencionado, parte do Projeto Plantar foi
financiada pelo PCF, em parceria com o Rabobank International e a não obtenção
deste financiamento poderia inviabilizar a implementação do projeto.
O risco com Natureza Jurídica já não é considerado particular ao
Projeto Plantar, podendo ser replicado para outros projetos de MDL. Sua
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particularidade está no fato de que pode impactar mais de uma Fase do projeto,
sendo a Aprovação e o Monitoramento as fases onde o risco expõe o projeto a
perdas relacionadas à alterações na legislação e regulamentação do país
hospedeiro.
Os riscos com Natureza de Conjuntura abordam uma série de
eventos, cujas causas estão ligadas à volatilidade de mercados (macroeconomia e
carbono). Não somente mudanças de índices e rentabilidade de indicadores, mas
também outras mudanças, como restrições a determinados tipos de RCEs nos
mercados de carbono, entram no conjunto de causas ligadas a estes riscos. Mas,
sua ocorrência não é compartilhada pelos riscos identificados. As Fases que
contemplam estes riscos são específicas, de forma que riscos da volatilidade no
cenário macroeconômico refletem-se durante a Elaboração do DCP e o
Monitoramento do Projeto. Já o risco de volatilidade no mercado de carbono é
vinculado à fase de Venda de RCEs.
Por fim, a Fase de Verificação/Certificação/Emissão de RCEs é
passível de eventos ligados a um risco cuja Natureza Operacional já foi comentada
previamente. Mas ressalta-se que este risco é composto por múltiplos eventos que
podem levar à sua efetivação, conforme já foi apontado na descrição no tópico 7.3.
item “e” deste trabalho.
Na

avaliação

acima,

foi

possível

identificar

riscos

com

características semelhantes, ou Fases do Projeto que apresentam maior ou menor
número de riscos. Mas esta análise somente não basta, pois é necessário ponderar
cada risco conforme um Impacto e Probabilidade estimados. Sendo assim, a
continuidade desta avaliação segue-se no tópico seguinte.

b) Avaliação do Impacto e Probabilidade do Risco

A avaliação do risco segundo a sua estimativa de Impacto e
Probabilidade pondera sua importância dentro de um cenário de diferentes riscos,
afetando diferentes momentos do projeto de MDL.
A Figura 13 posiciona os riscos do projeto de MDL analisado,
segundo a estimativa feita de seus Impactos e Probabilidades, em uma Matriz de
Riscos. As letras contidas na matriz representam os riscos, conforme a Figura 11.
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Figura 13: Matriz de Riscos segundo Impacto x Probabilidade

12
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c
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d
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2

b

j

12

1

0
0

Baixa

1

Média

2

Alta

3

Probabilidade
Fonte: Elaborado pela autora

É possível verificar que os riscos identificados no estudo de caso
estão concentrados na faixa onde o Impacto é classificado como Alto. Porém a
distribuição dos mesmos riscos é dispersa em termos de Probabilidade, ocupando
as três classificações possíveis (Alta, Média e Baixa) de maneira uniforme.
Além dos riscos com estimativa de Impacto Alto, foram
identificados riscos com Impacto Médio. Estes apresentam somente Probabilidade
Média de ocorrer.
Um ponto que chama a atenção é que quatro dos seis riscos
alocados na Fase de Monitoramento foram ponderados como Impacto Alto. São
eles:

a) Ocorrência de eventos prejudiciais à plantação de eucalipto,
tais como incêndios, pragas e ocupação de propriedade.
d) Falta de capacitação interna para gestão das atividades ligadas
ao projeto
e) Alterações na legislação/regulamentação do país hospedeiro
h) Falha no arquivamento de informações relativas ao projeto
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Outro ponto relevante é que todos os riscos cuja estimativa de
Probabilidade é Alta, também são classificados como de Impacto Alto. À exceção da
Fase de Monitoramento, os riscos cuja Probabilidade é estimada como Alta estão
distribuídos por todas as outras Fases do projeto. Este é um ponto bastante
relevante para fins de elaboração de um plano de ação, que deve, essencialmente,
ter foco nos riscos com Impacto Alto e com Alta Probabilidade de ocorrência.
Estes riscos são:

g) Não obtenção de crédito para financiamento do projeto
i) Não aprovação do projeto de MDL
k) Volatilidade no mercado de carbono
l) Desempenho do projeto abaixo do estimado

Com estas informações, pode-se elaborar um plano de ação que
contenha algumas diretrizes básicas para eliminar, mitigar ou aceitar os riscos
avaliados. Este plano de ação é descrito na sequência.

7.6

Plano de ação para os riscos identificados

A elaboração do plano de ação deve seguir as estratégias que
definem quais providências podem ser aplicadas ao cenário de risco (aceitar, mitigar
ou eliminar o risco). Usualmente, o plano de ação é estabelecido pelo proponente do
projeto, podendo receber suporte de especialistas sobre assuntos específicos.
Como já foi mencionado no tópico 7.2.8, não se pretende
construir um plano de ação com complexidade comparável ao que seria feito pelo
próprio proponente do projeto ou por especialistas nas operações envolvidas no
projeto de MDL.
A tabela 10 a seguir resume as estratégias a serem adotadas
para a implementação de planos de ação que resultem na aceitação, mitigação ou
eliminação dos riscos identificados no projeto de MDL da Plantar:
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Tabela 10: Estratégias para adoção de planos de ação
#
a
b

Risco
Natureza
Ocorrência de eventos prejudiciais à plantação de
eucalipto, tais como incêndios, pragas e ocupação de Externa
propriedade.
Perda de certificação ou outras garantias
Operacional
apresentadas às partes interessadas

Fase

Impacto Probabilidade Estratégia

Monitoramento

Alto

Baixa

Mitigar

Monitoramento

Médio

Média

Mitigar

Imagem

Aprovação

Alto

Média

Mitigar

Operacional

Monitoramento

Alto

Média

Mitigar

c

Ocorrência de conflitos com stakeholders do projeto

d

Falta de capacitação interna para gestão das
atividades ligadas ao projeto

e

Alterações na legislação/regulamentação do país
hospedeiro

Jurídica

Aprovação/Monitoramento

Alto

Baixa

Aceitar

f

Erros no cálculo de emissões reduzidas estimadas
para o projeto

Estrutural

Elaboração do DCP

Alto

Baixa

Mitigar

Financeira

Elaboração do DCP

Alto

Alta

Mitigar

Operacional

Monitoramento

Alto

Média

Eliminar

Alto

Alta

Mitigar

Médio

Média

Mitigar

g
h

Não obtenção de crédito para financiamento do
projeto
Falha no arquivamento de informações relativas ao
projeto

Estrutural

Validação/
Aprovação/
Registro
Elaboração do
DCP/Monitoramento

i

Não aprovação do projeto de MDL

j

Volatilidade no cenário macroeconômico

Conjuntura

k

Volatilidade no mercado de carbono

Conjuntura

Venda de RCEs

Alto

Alta

Mitigar

l

Desempenho do projeto abaixo do estimado

Operacional

Verificação/Certificação/
Emissão de RCEs

Alto

Alta

Mitigar

Fonte: Elaborado pela autora

a) Aceitar o risco

Em virtude da sua análise e avaliação, pode-se adotar a
estratégia Aceitar para o seguinte risco do projeto de MDL:

“Alterações na legislação/regulamentação do país hospedeiro”.
Este risco foi avaliado como tendo Impacto alto, com Probabilidade baixa de
ocorrência. Conforme foi apresentado, as mudanças na legislação/regulamentação
no Brasil envolvem trâmites que permitem a adequação das partes impactadas pelas
alterações com prazo suficiente definido por lei.
Não obstante, entre um projeto começar a tramitar nas instâncias
do Governo que o avaliam, até ser promulgado, o proponente do projeto pode
passar a considerar este risco com uma probabilidade maior e, portanto, incluir
medidas em seu plano de ação para mitigar possíveis impactos.
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b) Mitigar o risco

O risco “Ocorrência de eventos prejudiciais à plantação de
eucalipto, tais como incêndios, pragas e ocupação de propriedade”, que apresenta
Impacto alto, porém Probabilidade baixa de ocorrência, foi bastante abordado pelo
Projeto Plantar em seus DCPs, onde são apresentados diversos mecanismos para
sua mitigação: torres de observação, brigadas de incêndio, controle de pragas, uso
de pesticidas (em padrões permitidos), etc.
Apesar disso, os dados pesquisados sobre ocupação de
propriedade na região não apontam problemas recorrentes ou que requeiram
medidas claras de mitigação, podendo ser administrados no momento da sua
ocorrência.
Para o risco “Perda de certificação ou outras garantias
apresentadas às partes interessadas”, cujo Impacto é Médio e a Probabilidade
também é Média, é indicada a adoção da estratégia Mitigar.
Entre as possíveis medidas para evitar a efetivação deste risco
sugere-se a contratação de consultoria especializada para suporte na correção das
não conformidades identificadas pelas auditorias de certificação, a pontuação de
metas relacionadas à conformidade da certificação no plano de trabalho dos
empregados e a definição de um comitê de especialistas com o propósito de
acompanhar relatórios e direcionar ações para manter a conformidade da empresa
(e, consequentemente, do projeto de MDL) com os requisitos das certificações.
O risco “Ocorrência de conflitos com stakeholders do projeto”,
cujo Impacto estimado é alto e a Probabilidade de ocorrência é média, também deve
adotar a estratégia Mitigar, pois sua Natureza de imagem o torna um ponto crucial
para o sucesso do projeto, em especial na sua fase de Aprovação.
Sendo assim, manter comunicação constante com o público
diretamente impactado pelas atividades do projeto, indicando responsável ou equipe
pela gestão das informações e comunicações recebidas de stakeholders é uma
forma de diminuir o risco de conflito com as partes interessadas.
Esta comunicação deve permitir que as declarações de partes
interessadas sejam consideradas durante todo o projeto, em especial nas fases de
consulta pública. E, sempre que aplicável, uma resposta pública deve ser feita, a fim
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de evitar a propagação de percepção equivocada sobre as atividades do projeto de
MDL.

Outro risco cuja estratégia recomendada é Mitigar é o risco
“Falta de capacitação interna para gestão das atividades ligadas ao projeto”. Apesar
de a primeira vista parecer óbvio, este risco cujo Impacto previsto é alto e a
Probabilidade é média pode impactar drasticamente o projeto e a sua geração de
emissões reduzidas. Para evitar esta situação, o proponente do projeto pode
estabelecer treinamentos regulares com os responsáveis pelo monitoramento das
atividades do projeto, bem como disponibilizar procedimentos escritos contendo as
informações básicas sobre as atividades a serem desempenhadas, conforme os
requisitos do projeto de MDL.

Apesar de ter sua Probabilidade estimada como baixa, o risco
“Erros no cálculo de emissões reduzidas estimadas para o projeto” requer ações que
mitiguem sua ocorrência, pois seu Impacto é Alto e representa um dos fatores que
levam projetos de MDL a serem reprovados e necessitarem de revisão antes do seu
registro.
Sendo assim, a adoção da estratégia Mitigar é recomendável.
Pode-se considerar medidas como contratação de consultoria especializada para
efetuar os cálculos de estimativa de redução de emissões do projeto. Pode-se ainda
definir responsável ou equipe para efetuar a conferência dos cálculos efetuados pela
consultoria, justificando com detalhes os desvios identificados na aplicação da
metodologia. Adicionalmente, pode-se adotar expectativa conservadora quanto à
meta de redução de emissões alcançadas pelo projeto.

O risco “Não obtenção de crédito para financiamento do projeto”
é bem representado pelo Projeto Plantar, quando se trata da sua mitigação. A
elaboração de uma análise de risco do projeto foi extremamente importante para que
o Banco Mundial viabilizasse o financiamento deste projeto. Sendo assim, dentro da
estratégia Mitigar, é recomendável que o projeto de MDL já contemple uma análise
de seus riscos, a fim de se posicionar perante as instituições de financiamento e
participantes do projeto com relação aos riscos envolvidos na operação. A pesquisa
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por opções de financiamento internacionais também deve ser considerada,
avaliando os custos de transação envolvidos. Por fim, um levantamento das
condições de financiamentos concedidos a projetos semelhantes dentro e fora do
país deve ser elaborado para identificar potenciais financiadores e as condições
aplicadas.

Dos riscos identificados, um dos mais genéricos é “Não
aprovação do projeto de MDL”. Alguns dos eventos que poderiam levar à sua
ocorrência já estão considerados em outros riscos identificados (ocorrência de
conflito com stakeholders, erros no cálculo de redução de emissões estimadas para
o projeto, alteração de legislação/regulamentação do projeto). Sendo assim, resta à
estratégia Mitigar deste risco a recomendação pela contratação de consultoria
especializada para conduzir o projeto durante as fases que compõem a sua
aprovação, além de estabelecer responsável ou equipe para responder e orientar a
adequação de todos os requisitos necessários para a aprovação do projeto. Outra
medida simples é a construção e uso de um check-list de documentos, prazos e
ações que precisam ser obtidos ou acompanhados durante todo o processo.

Riscos relacionados à volatilidade de mercado dispõem de
diversos mecanismos financeiros para assegurar a rentabilidade de diferentes
operações (negociação de commodities, operações de mercado futuro, etc.).
Para o caso do risco “Volatilidade no cenário macroeconômico” é
recomendável que, além de pesquisar a disponibilidade de mecanismos financeiros
que mitiguem impactos de alterações no cenário macroeconômico, também seja
realizado um acompanhamento periódico do desempenho do projeto de MDL,
correlacionando seus resultados com as variáveis do mercado, como por exemplo, o
preço médio do coque x o custo de produção de carvão vegetal; a taxa de juros do
mercado x a rentabilidade obtida com o projeto) que impactam suas diferentes
atividades. Esse acompanhamento deve orientar-se por um limite mínimo aceitável
no desempenho mensurável do projeto, determinado a linha de corte em que o
projeto pode ser considerado inviável na sua operação.
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Quanto ao risco “Volatilidade no mercado de carbono”, a
primeira medida a ser tomada para mitigar a exposição ao risco, é que o projeto
deixe claro quais são as garantias existentes de que será realizada, no mínimo, a
entrega das RCEs previstas. Além disso, é válido que, assim como no Projeto
Plantar, o proponente do projeto vincule os créditos de carbono de seu projeto (ou
parte deles) a um ERPA (Emissions Reduction Purchase Agreement). Ou seja, um
acordo entre o proponente do projeto e o comprador de créditos (empresa ou país),
vinculando a compra dos créditos (ou parte deles) e todas as condições a serem
cumpridas por ambas as partes. Ademais, pode-se adotar instrumentos financeiros
para assegurar o preço futuro das RCEs obtidas pelo projeto de MDL, a fim de
garantir uma rentabilidade mínima.

Por fim, o risco “Desempenho do projeto abaixo do estimado”
também deve ser mitigado, dado que, conforme apontado anteriormente, muitos
projetos de MDL no Brasil estão apresentando resultados inferiores aos que haviam
sido projetado.
Desta forma, é desejável que o desempenho do projeto seja
monitorado durante toda a sua execução. Assim como proposto para o risco de
volatilidade no cenário econômico, é necessário um acompanhamento periódico das
variáveis fundamentais para o sucesso do projeto. Tais variáveis devem refletir
aspectos diretamente relacionados com a redução das emissões alcançadas a
exemplo da emissão de gases na carbonização, fugas, sequestro de carbono das
florestas plantadas, etc. Justificativas de variações relevantes devem ser
acompanhadas de medidas corretivas que, quando possível, eliminem a causa do
baixo desempenho observado.

c) Eliminar o risco

A eliminação das causas de um risco pode requerer grande
esforço e investimento. Apesar disso, para o caso do projeto de MDL analisado, foi
identificado um risco cuja eliminação é possível por meio de esforços e investimento
não tão significativos.
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O risco “Falha no arquivamento de informações relativas ao
projeto” é mais um risco que, a primeira vista, chama a atenção pela simplicidade de
suas possíveis causas (erro de digitação, não arquivamento de dados, etc.). Apesar
disso, como já foi observado, sua ocorrência pode prejudicar o projeto em grande
proporção, dado que são os registros das informações a base para a
Verificação/Certificação e Emissão de RCEs.
No estudo de caso analisado, a gestão das informações de
monitoramento do projeto é feita por meio de planilha eletrônica. Esta planilha deve
possuir cópia de segurança (“backup”), no mínimo, diário, de suas informações. Se a
informação é coletada por meio de formulários e transferida para a planilha, a via
física do formulário deve ser arquivada. A inserção de dados na planilha deve ser
condicionada a mecanismos de conferência dentro da própria planilha para que uma
mensagem de erro seja exibida quando informações inconsistentes forem digitadas.
Por fim, a ferramenta de dupla-conferência é ainda outra opção que mitiga o risco
acima especificado.

Além das possibilidades apresentadas, há uma vasta gama de
ações que mitigam ou eliminam os riscos identificados. Também é importante
ressaltar que esta análise foi feita com base no Projeto Plantar e a percepção da
estratégia de risco a ser adotada pode variar se aplicada a outros projetos de MDL.
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8 CONCLUSÃO

A avaliação de riscos é uma ferramenta já utilizada na gestão de
projetos. Sendo assim, o transporte desta sistemática para os projetos de MDL é
considerado viável.
No estudo de caso analisado, foram aplicados conceitos
provenientes de métodos de gerenciamento de riscos que já são conhecidos no
mercado. O PMBOK e a ISO 31000 não se aplicam somente a um tipo específico de
projeto, mas pode-se replicá-los em diversos temas e setores.
O Projeto Plantar é um projeto de MDL cuja estrutura requer
operações e controles organizados, de forma que a cadeia de produção do ferrogusa verde seja monitorada quanto às emissões de GEEs. A complexidade de toda
esta operação fez com que o projeto precisasse ser dividido em três DCPs
(Plantação de eucalipto, carbonização de biomassa e produção de ferro-gusa).
Neste contexto, a avaliação dos riscos do projeto foi identificada
como uma forma de gerenciar de maneira pró-ativa as possíveis perdas que o
projeto poderia experimentar desde a sua concepção.
Este estudo trouxe, portanto, um exemplo de identificação e
avaliação de riscos em um projeto de MDL no setor siderúrgico do Brasil, mas cuja
aplicabilidade também é válida para projetos de MDL de outros setores.
Observou-se que, realmente, a avaliação de riscos é uma
ferramenta importante para diversos temas relacionados à gestão de projetos de
MDL. Sua função dentro das atividades do estudo de caso relacionou pontos em que
a identificação e avaliação dos riscos auxiliam o proponente do projeto a antecipar e
reduzir perdas (custo e tempo) que o projeto possa incorrer na sua existência.
Convém, neste ponto, ressaltar os custos de transação envolvidos
na elaboração de projetos. As despesas geradas pela contratação de consultorias e
auditorias para criação e monitoramento do projeto podem, eventualmente, superar
seus ganhos futuros, sendo este um ponto relevante de decisão para as instituições
proponentes de projetos.
A caracterização segundo a Natureza e a Fase do Projeto, além
da análise conforme Impacto e Probabilidade, atribuiu critérios qualitativos ao risco,
o que facilitou o seu entendimento e ponderação para fins de tomada de decisão
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quanto à estratégia a ser adotada no seu tratamento, ou seja, aceitar, eliminar ou
mitigar.
O acesso à informação mostrou-se um importante fator no estudo
dos riscos. As informações contidas nesta dissertação foram praticamente em sua
totalidade obtidas de fontes públicas, como bancos de dados online, livros e outras
publicações. Dados mais específicos que somente poderiam ser obtidos diretamente
com o proponente do projeto avaliado (no caso, o Grupo Plantar) não puderam ser
disponibilizadas, dada a confidencialidade das informações da empresa. Assume-se
portanto, que a falta de informações impediu um aprofundamento da avaliação de
forma mais detalhada, o que certamente tornaria o resultado deste estudo mais
denso e concreto.
A avaliação de riscos permite identificar e descrever riscos em
diferentes níveis de atividades. O risco relacionado ao erro no arquivamento de
informações do projeto certamente divide seu impacto com o risco do desempenho
do projeto ser abaixo do esperado, por exemplo. Neste estudo, os riscos foram
identificados e descritos em um nível genérico em relação às atividades do projeto.
Por isso, a recomendação para a aplicação real deste tipo de
estudo em projetos de MDL é que o risco seja identificado em atividades mais
específicas, de forma a orientar os esforços do proponente do projeto mais
especificamente em relação causas originais dos riscos.
No processo, foram identificados doze riscos relacionados ao
Projeto Plantar. Destes, dez foram classificados como tendo Alto Impacto, caso
ocorram. Já a Probabilidade, por sua vez, mostrou apenas quatro riscos
classificados com Altos.
A Fase de Monitoramento mostrou-se a mais suscetível aos
riscos, somando reflexo de seis deles. Porém, chama a atenção o fato de que todos
os riscos envolvidos nas fases Aprovação/Validação/Registro caracterizam-se por ter
Alto Impacto. Nesta fase, a ocorrência dos riscos identificados pode ocasionar
atrasos consideráveis no cronograma do projeto, que já é naturalmente estendido
dada a robusta estrutura de aprovação, validação e registro de um projeto de MDL.
A fim de complementar o resultado desta avaliação de riscos, este
estudo ainda apresentou, mesmo que de forma simplificada, um conjunto de
medidas que poderiam compor um plano de ação, cuja aplicação mitigaria ou
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eliminaria os riscos identificados para o Projeto Plantar. Tal plano de ação foi
elaborado com base nas informações disponíveis e sob a prerrogativa de que suas
medidas deveriam ser realistas, de tal forma que pudessem ser aplicadas pelo
proponente do projeto.
Em especial no Projeto Plantar, a avaliação de risco foi um fator
que contribuiu para a obtenção de financiamento junto ao PCF. Porém, esta
avaliação foi feita pela equipe do próprio Banco Mundial, a fim de identificar os riscos
do projeto no qual pretendiam investir.
Na época em que foi realizada, tal avaliação resultou numa
perspectiva otimista com relação à implementação e resultados do Projeto Plantar,
considerando que, até a conclusão deste estudo, o DCP referente à fase de
produção de ferro-gusa por meio do uso de carvão vegetal renovável ainda não
havia sido aprovado, o que representa a efetivação do risco de não aprovação do
projeto de MDL (ou parte dele) e, consequentemente, no risco de erro na estimativa
de créditos gerados pelo projeto, já que tais créditos somente serão contabilizados
após a aprovação, implementação e verificação deste DCP.
Sendo assim, riscos que foram identificados na avaliação feita
pelo Banco Mundial e que, a época de sua análise, não representaram alta
probabilidade de ocorrência, foram verificados anos mais tarde, dado que ainda o
Projeto Plantar não possui um de seus DCPs aprovado. Em vista deste fato,
ressalta-se que a disponibilidade de informações e a evolução do conhecimento
sobre projetos de MDL no geral (e, em particular, no setor siderúrgico) é crucial para
a determinação dos riscos e suas características, as quais podem variar conforme o
estudo de riscos em projetos de MDL evolua.
Entende-se, então, que o uso da avaliação de riscos vai além da
sua aplicação como ferramenta de decisão para financiamento. Ela deve ser
incorporada diretamente ao processo de elaboração do DCP, servindo como
orientação ao proponente do projeto durante as diversas fases de operação, além de
ser uma ferramenta que oferece garantias aos participantes do projeto e outras
instituições que queiram se beneficiar de suas RCEs (compra de RCEs do projeto no
mercado de carbono, por exemplo).
Por fim, espera-se que a avaliação de riscos aplicada ao estudo
de caso do Projeto Plantar sirva como ponto de referência para que outras
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instituições interessadas na elaboração de projetos de MDL incluam a avaliação de
riscos como parte da elaboração de seu DCP, tornando-o um documento mais
completo com a inclusão de informações sobre possíveis perdas que o projeto pode
incorrer. Porém, tais informações já podem constar como mitigadas ou eliminadas
pelo plano de ação já desenvolvido pela instituição, atribuindo a este projeto, maior
confiança em termos de garantias oferecidas.
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