
A California é uma jurisdição 
líder na transição para uma 
economia de baixo carbono. Em 
2008, o então governador 
Arnold Schwarznegger liderou o 
estabelecimento da política 
climática do estado através da 
AssemblyAssembly Bill 32, um guar-
da-chuva regulatório que combi-
na um mercado de emissões a 
outros programas, como o de 
incentivo       a      combustíveis 
renováveis para automóveis, a 
fim de redirecionar a 8ª maior 
economia do mundo – caso 
fosse um país separado dos 
EUA.

OO mercado de emissões, uma 
das principais ferramentas da 
política, é um grande exemplo 
de mecanismo de precificação 
de carbono, pois além de enga-
jar uma grande variedade de 
setores, o faz de forma flexível  
e economicamente eficiente.e economicamente eficiente.

A   variedade    de    setores    é 
alcançada, pois se estabelece 
metas aos maiores emissores do 
Estado, ao mesmo tempo em 
que promove o financiamento de 
reduções em setores normal-
mente subfinanciados.

Empresas elétricas, de trans-
porte e refinarias são obrigadas 
a investir em reduções internas. 
Caso não consigam fazê-lo, 
podem comprar reduções de 
outras empresas reguladas (com 
metas). E  também  podem,  em

até 8% de suas metas, finan-
ciar projetos  florestais,  de  
queima de substâncias que 
degradam a camada de ozônio 
e ligados à criação de animais, 
que não aconteceriam sem o 
dinheiro vindo do mercado.

Com este tipo de mecanismo, as 
empresas ganham pela flexibili-
dade do atingimento das metas, 
gerando economias por poderem 
escolher como farão as reduções: 
investindo em processos internos, 
economizando energia, por 
eexemplo, comprando de outra 
empresa regulada, ou custeando 
um projeto externo ao mercado, 
como um projeto de redução de 
desmatamento em florestas 
norte-americanas. 

A Biofílica esteve presente neste 
importante anúncio, feito durante 
a conferência Navigating Ameri-
can Carbon World, para trazer as 
lições e desenvolver parcerias. O 
Brasil tem muito a aprender: tem 
setores produtivos que precisam 
ttransitar para uma economia de 
baixo carbono com a flexibilidade 
de mercados ao mesmo tempo 
que detem um potencial enorme 
de reduzir emissões provenientes 
de desmatamento. 

Este potencial pode ser destrava-
do prestando-se atenção a exem-
plos como o da Califórnia. E que 
não seja necessário termos o 
mesmo clima árido para valori-
zarmos nossas florestas.

Evento: 
Navigating the American Carbon World.
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