SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA A TAXA DO CARBONO?
Luiz Carlos Pôrto

Neste mês de junho a Silva Porto Consultoria Ambiental está completando 15 anos de atuação
na área de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Desde o início nossa missão é oferecer
soluções práticas para o alto desempenho socioambiental das empresas.

Para comemorar a data estamos lançando o REPENSAR ESTRATÉGICO, um informativo
voltado para administradores, executivos e gestores de empresas. O objetivo deste informativo é
debater questões estratégicas, que impactarão sobremaneira as corporações no médio e longo
prazo. Para recebê-lo basta enviar um e-mail para repensar@silvaporto.com.br.

O nome REPENSAR, além de significar uma ação fundamental para os administradores nos
dias de hoje, remete ao método que desenvolvemos para capacitar todos na empresa para a
aplicação prática do conceito de sustentabilidade (vide nota de rodapé).

Resolvemos iniciar o REPENSAR ESTRATÉGICO abordando o tema que está preocupando
governos e empresas mundo afora: a taxação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

As evidências científicas da responsabilidade humana pelo Aquecimento Global são
inquestionáveis. A humanidade não tem muito tempo para agir e acontecimentos recentes
(inimagináveis há algum tempo) mostram que é iminente a adoção pelas organizações
multilaterais de medidas concretas para redução das emissões de carbono. Vejamos os sinais de
que esse tempo já chegou:

Grandes Petrolíferas Pedem Taxação do Carbono

Quando se poderia imaginar que grandes empresas petrolíferas iriam cobrar a implantação de
taxa sobre as emissões de GEE. Pois isso aconteceu. Seis das maiores petrolíferas do mundo
enviaram uma carta à ONU e ao Presidente da COP 21 pedindo uma definição rápida sobre a
precificação do carbono. A carta pode ser vista no link: http://migre.me/qre5s

Justiça da Holanda Manda Governo Intensificar Redução das Emissões de GEE

Em uma decisão inédita, a Justiça da Holanda determinou que o governo elevasse sua meta de
redução de emissões de carbono. A decisão foi motivada por ação proposta por uma ONG em
nome de 900 cidadãos holandeses. Informações: http://migre.me/qrfba

O Papa Cobra Medidas Concretas Para Combater o Aquecimento Global

Na primeira encíclica a abordar a questão ambiental, o Papa Francisco usa todo o peso da Igreja
Católica para cobrar medidas concretas para redução das emissões de carbono. Informações
aqui: http://migre.me/qregI

Um dos Maiores Fundos de Investimento do Mundo Recusa Empresas de Energia Suja

O Fundo Soberano da Noruega, com ativos de US$ 900 bilhões, decidiu não manter aplicações
em empresas do segmento de carvão. Informações: http://migre.me/qrera

Pelo exposto, considerando o panorama atual, é inevitável que a taxação das emissões de
carbono seja implantada globalmente nos próximos anos. Na verdade, esse tipo de precificação
já existe em mais de 15 países.

As empresas precisam urgentemente iniciar um processo de análise crítica do impacto que essa
precificação das emissões de carbono terá sobre seu negócio. O uso de indicadores para estimar
tal impacto é fundamental. Essa análise técnica criteriosa certamente reduzirá os riscos da
taxação para a empresa (impacto negativo), mas também permitirá a revelação de novas
oportunidades de negócio (ecoinovação - o impacto positivo).
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