Brasil tem grande oportunidade diplomática no mercado de carbono, diz IHS Markit
Segundo o vice-presidente sênior da empresa de análise de dados, mercado de créditos de carbono
tem potencial para transacionar de US$ 50 bilhões a US$ 100 bilhões globalmente por ano
08/04/2021, Valor Investe
Entrar no mercado de créditos de carbono é uma grande oportunidade diplomática para o Brasil,
afirmou o vice-presidente sênior da empresa de análise de dados e consultoria IHS Markit, Carlos
Pascual, durante evento online promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI).
Segundo Pascual, o mercado de créditos de carbono tem potencial para transacionar de US$ 50 bilhões
a US$ 100 bilhões globalmente por ano.
“Se eu fosse um diplomata brasileiro, veria que uma das maiores oportunidades do país hoje é entrar no debate
climático e no mercado de carbono. Não há um país mais bem posicionado para receber esses créditos do que o
Brasil”, disse.
Pascual lembrou, no entanto, que o país vai precisar implementar medidas regulatórias para incentivar
o reflorestamento, além de dar atenção ao tema da agricultura. “O potencial de atração de capital do
carbono no Brasil é massivo”, reforçou.
Também presente à discussão, a ex-presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) e sócia da
Catavento Consultoria, Clarissa Lins, defendeu o reforço no combate ao desmatamento. “Para ser líder
em transição energética, precisamos primeiro ser líderes em parar o desmatamento”, afirmou.
Ela lembrou que a atração de capital para investimentos em todas as fontes de energia no país vai
depender de ações nas áreas ambiental, social e de governança, conhecidas em inglês pela sigla ESG.
“Estamos competindo por recursos financeiros e há uma precaução sobre onde é colocado esse
dinheiro. Essa precaução inclui fatores como o ESG”, complementou.
(Esta reportagem foi publicada originalmente no Valor PRO, serviço de informações e notícias em tempo
real do Valor Econômico)
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