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capítulo IV

Descarbonização na Pandemia: 
situação momentânea ou catalizador permanente?

Por Célio Berman, Daniel Bento e Sonia Hermsdorff*

Descarbonização no primeiro 
semestre de 2020

O mundo foi assolado pela Covid-19 
neste primeiro semestre de 2020. De forma 
a frear a propagação do vírus e reduzir a 
quantidade de vidas perdidas, medidas 
extremas de lockdown e isolamento social 
foram implementadas. Além do impacto 
na saúde, a crise teve grandes impactos 
para economias globais, uso de energia e 
emissões de CO2. De acordo com a Agência 
Internacional de Energia (IEA), até meados 
de abril os países em lockdown passaram 
por um declínio médio de 25% na demanda 
de energia e nos países em bloqueio parcial 
houve um declínio médio de 18%, durante o 
período em que foram impostas as restrições. 

A demanda global de energia diminuiu 
3,8% ou 150 milhões de toneladas de óleo 
equivalente (Mtoe), no primeiro trimestre 
de 2020, sendo o mês de março aquele em 
que houve menor demanda, quando as 
medidas de isolamento foram fortemente 
aplicadas na Europa, América do Norte e 
em outras regiões.

No cenário global, e considerando as 
principais fontes de energia, o carvão teve a 

maior queda na demanda, caindo quase 8% 
em comparação com o primeiro trimestre de 
2019. A China, com uma economia baseada 
em carvão, foi a principal responsável 
pela queda, tanto por ter sido o epicentro 
da pandemia no 1º trimestre, como pela 
influência do barateamento do gás natural, 
do crescimento das renováveis e pela ajuda 
do clima, que limitaram o seu uso.

A demanda de petróleo teve uma 
queda de quase 5% no primeiro trimestre, 
principalmente em relação à redução da 
mobilidade e da aviação, que representam 
quase 60% do petróleo global. No caso 
do gás natural, o impacto girou em torno 
de 2%, porque as economias baseadas 
em gás não foram fortemente afetadas no 
primeiro trimestre de 2020. Já as fontes 
renováveis, na contramão da queda dos 
outros combustíveis, fforam as únicas que 
registraram um crescimento na demanda, 
impulsionado por maior capacidade 
instalada e expedição prioritária, conforme 
anunciado pela IEA.

Com relação às emissões globais de 
CO2 em função dos impactos da pandemia, 
estas caíram acima de 5% no primeiro 
trimestre de 2020 em relação ao mesmo 

período de 2019. Este resultado foi em 
função do declínio de 8% das emissões do 
carvão, 4.5% das emissões do óleo e 2.3% 
do gás natural. 

As emissões de CO2 tiveram o seu maior 
declínio nas regiões que sofreram mais cedo 
os maiores impactos, como a China (-8%), a 
União Européia (-8%) e os Estados Unidos 
(-9%). A expectativa da IEA é de que as 
emissões totais em 2020 deverão diminuir 
em 8%, ou quase 2,6 gigatoneladas (Gt), 
para níveis de 10 anos atrás. Essa redução 
seria seis vezes maior que a redução recorde 
anterior de 0,4 Gt em 2009, causada pela 
crise financeira global - e duas vezes maior 
que o total de todas as reduções anteriores, 
desde o final da Segunda Guerra Mundial. 

No Brasil, de acordo com o Observatório 
do Clima, nas emissões decorrentes das 
mudanças de uso da terra, em especial o 
desmatamento na Amazônia e Cerrado, não 
foi possível identificar um comportamento 
correlacionado entre a Covid-19 e o ritmo 
das atividades e, portanto, o impacto 
nas emissões. Esse grupo de emissões 
corresponde a 44% do total do Brasil, de 
acordo com os últimos dados disponíveis, 
que usou como ano base 2018.
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Figura 1 - Diferença do consumo de energia elétrica entre 21 de março e 8 de maio de 2020 em 
comparação com o mesmo período de 2019.

A energia corresponde ao segundo 
grupo com mais emissões no Brasil, 21 %, 
e este sim apresentou uma forte redução 
em suas emissões no primeiro semestre, 
decorrente da forte retração econômica.

O terceiro fator com maior emissão no 
Brasil é o setor da pecuária com 20% do 
total de emissões. Esse setor apresentou 
uma alta das emissões neste período de 
pandemia. Esse crescimento é decorrente da 
recessão econômica em que a população em 
geral está com menos condições financeiras 
para comprar carne, fazendo com que tenha 
ocorrido uma redução no abate de bovinos 
no País, o que está acentuando as emissões 
de gases causadores do efeito estufa.

Analisando com mais detalhes as 
emissões do setor de energia elétrica, é 
possível afirmar que a redução no consumo 
de energia diminui também a operação das 
usinas que precisam produzir essa energia e, 
consequentemente, as emissões provocadas 
por elas. Cenários elaborados pela IEA 
apontam que a crise econômica associada 
à pandemia pode causar um impacto na 
demanda de energia sete vezes maior do 
que a crise financeira global de 2008.

Um estudo realizado pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica entre 
o período de 21 de março e a 8 de maio 
aponta uma redução de 11% no consumo 
de energia elétrica em todo o País, quando 
comparado com o mesmo período do 
ano passado. Alguns setores tiveram 
quedas muito bruscas como as indústrias 
automobilísticas e de metalurgia.

É possível observar que apenas os 
setores alimentícios e de saneamento 
apresentaram crescimento no consumo 
no período de 12 meses analisado, tendo 
em vista que eles foram menos afetados 
pela crise, pois os seus produtos são 
considerados necessidades vitais para as 
pessoas.

Analisando o consumo do setor 
residencial, é possível observar que 
também há aumento em seu consumo, o 
que é explicado pelo fato de as pessoas 

estarem mais em casa nesse período. 
Entretanto, a maior representatividade 
no consumo de energia no País é 
atribuída ao setor industrial, por esse 
motivo que a redução brusca nesse setor 
é mais representativa para o consumo do 
País como um todo, fazendo com que 
haja essa redução de 11% no consumo 
nacional dentro do período analisado.

Mudança de hábito dos 
consumidores

Os efeitos identificados no primeiro 
semestre de 2020 correspondem a um 
cenário em que vivemos o pico das 
restrições de isolamento social. Ao longo 
do segundo semestre haverá medidas 
progressivas de relaxamento dessas 
restrições, porém ainda em um cenário 
transitório.

Apenas a partir do momento em que 
for desenvolvida uma vacina eficaz, e que 
toda a população tenha a oportunidade 
de recebê-la, é que teremos o nosso novo 
normal. A mudança de hábitos ao qual 
este fascículo está se referindo considera 
justamente o momento após vacina, 
na qual poderemos ter novamente a 
liberdade de retomar a nossa rotina de 

vida e, por consequência, os nossos 
hábitos de consumo.

Um estudo da consultoria 
internacional McKinsey, realizado 
em maio deste ano, estabeleceu 10 
características principais de mudança do 
comportamento dos brasileiros em seus 
hábitos de consumo, após passada essa 
fase de crise, sendo eles:
- Realização de atividades a distância 
que antes não eram comuns, como, por 
exemplo, aulas para crianças, atividades 
de bem estar físico e psicológico, 
telemedicina, dentre outros;
- Corte de gastos em produtos e serviços 
supérfluos por consequência da crise 
financeira que deverá levar muito tempo 
para passar, fazendo com consumidores 
estejam mais dispostos a realizar compra 
de produtos usados;
- Aumento da infidelidade a uma 
marca ou loja justamente para buscar 
alternativas mais baratas e com outras 
facilidades como entrega;
- Deverá remanescer parte do hábito 
com limpeza e higiene, tendo em vista 
que esse comportamento previne outras 
doenças;
- Maior preocupação com a saúde 
e qualidade de vida, refletido na 
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alimentação direcionada para produtos 
frescos e realização de atividade física 
em casa;
- A casa das pessoas assume um 
papel mais importante no convívio, 
entretenimento e até mesmo para o 
trabalho;
- Quebra da barreira de comportamento 
e vestuário entre casa e trabalho, fazendo 
com que haja um novo padrão comum a 
ambas situações;
- As pessoas devem dedicar ainda mais 
importância às ações de sustentabilidade, 
tendo em vista seu reflexo na qualidade 
de vida de todos de uma forma geral;
-  Busca por compra de produtos e 
serviços de marcas que apresentam um 
propósito adicional ao negócio principal, 
que se dedique a trazer benefícios para a 
sociedade em geral;
- Desvalorização da metrópole, tendo em 
vista maior oportunidade de trabalhar 
em casa e maior disseminação de 
compras online, considerando também 
que regiões densamente povoadas são 
grandes transmissoras de doenças por 
contágio.

Nota-se por esse estudo que alguns 
comportamentos que desenvolvemos 
nesse período de intenso isolamento 
social devem remanescer após o 
relaxamento das restrições, fazendo com 
que tenhamos novos hábitos de convívio 
e consumo.

Tal comportamento trará impactos 
diretos e indiretos na descarbonização. 
Além do comportamento e do impacto 
de cada pessoa em si, as mudanças na 
forma de consumo e na seleção das 
marcas e produtos também devem 
indicar um novo sinalizador ao mercado 
das preocupações dos consumidores que 
ajudarão nos direcionadores estratégicos 
dessas empresas.

Até o ano passado, o mundo de uma 
forma geral já estava evoluindo com 

uma tendência muito forte de redução 
das suas emissões de gases que afetam o 
meio ambiente. Nos capítulos seguintes 
avaliaremos mais especificamente 
como essa mudança no hábito dos 
consumidores deve refletir nessa 
tendência mundial de descarbonização.

Impactos permanentes
Tendo em vista um novo cenário 

econômico e, por consequência, novos 
hábitos de consumo que farão parte 
do novo comportamento normal dos 
consumidores, algumas mudanças terão 
um resultado permanente após o período 
transitório de pandemia. A seguir estão 
descritos alguns exemplos desses efeitos 
que apresentam um impacto direto no 
processo de descarbonização, seja ele 
com impacto positivo ou negativo.

Infraestrutura hospitalar
Neste primeiro semestre de 2020 

vimos um investimento muito grande 
na infraestrutura hospitalar, algumas 
de caráter provisório e outras de forma 
permanente. Mesmo os hospitais de 
campanha, que serão posteriormente 
desativados, trazem um efeito 
permanente nos equipamentos utilizados 
para equipá-los, que posteriormente 
poderão ser utilizados pelos hospitais 
permanentes. 

Toda essa infraestrutura fez 
movimentar não apenas a indústria de 
fabricação, mas também de manutenção 
desses equipamentos. O crescimento 
desse segmento causará um aumento 
em suas emissões, tendo em vista o 
maior emprego de pessoas, o aumento 
da fabricação de insumos, o maior 
deslocamento das pessoas para realizar 
manutenção nos equipamentos, dentre 
outros aspectos.

Neste cenário de crise, apenas 
poucos setores da economia apresentam 
desempenho positivo, como o caso 

relatado do setor de saúde, entretanto, 
a maior parte tem sofrido efeitos 
negativos, que inclusive deve repercutir 
posteriormente em nosso novo normal.

Turismo
O setor de turismo está sendo um 

dos mais afetados por essa crise no 
momento atual, e não deverá retornar ao 
seu porte antes da crise. Vamos avaliar 
algumas informações para materializar 
esse impacto. Em março de 2020, 
quando foram decretadas as primeiras 
medidas de isolamento social, a bolsa de 
valores de São Paulo fechou com queda 
de 30%, o pior resultados dos últimos 
22 anos. Dentre os 20 papéis que mais 
desvalorizam, encontram-se várias 
companhias áreas e empresas de turismo, 
contabilizando perdas de mais de 50%.

A imagem que reflete esse impacto 
é o aeroporto de Congonhas, localizado 
dentro da cidade de São Paulo. Em abril 
deste ano houve 98% de redução na 
quantidade de voos neste aeroporto.

Passada essa crise, não há expectativa 
de retomada do movimento anterior, por 
alguns motivos. O primeiro, e talvez o 
principal, refere-se à crise econômica que 
fará com que as pessoas cortem gastos 
supérfluos, nos quais se encaixam viagem 
de férias. Outra questão refere-se ao dólar 
elevado que reduz ainda mais a quantidade 
de pessoas que possuem condições 
financeiras de viajar para fora do País. 
Segundo projeções do Banco Suíço UBS, 
mesmo para 2021 o dólar deve variar entre 
4,30 e 7,30, ou seja, valores muito elevados 
para realizar gastos fora do País.

Até mesmo as viagens de negócio 
devem diminuir, tendo em vista que 
as empresas de uma forma geral estão 
usando em grande escala as reuniões e 
eventos por meio de videoconferência. 
Esse é um hábito de deve substituir boa 
parte das viagens a trabalho em nosso 
novo normal.



31
Apoio:

Logística
As empresas que possuem a 

possibilidade de desenvolver trabalhos 
remotos se viram forçadas a implementar 
essa metodologia de trabalho (para quem 
ainda já não havia estabelecido este método) 
e algumas delas devem adotar esse método 
como uma forma permanente de trabalho. 
Com isso temos menos deslocamento das 
pessoas, menos uso de energia no escritório, 
e consequentemente, menos emissões.

Algumas grandes empresas como 
Coca-Cola, Twitter, XP, Nubank e Enel 
já anunciaram que o home-office está 
instituído até o final de 2020 e estudam a 
adoção como forma definitiva de trabalho 
para as atividades que permitem esse 
regime. O caminho que essas grandes 
empresas estão adotando certamente 
serve de exemplo para as demais, já que 
essa é uma forma de trabalho de grande 
interesse dos colaboradores e as ações de 
gestão de pessoas das empresas buscam 
sempre equiparar os benefícios e condições 
de trabalho para evitar a perda dos seus 
profissionais talentosos.

A telemedicina teve a sua 
regulamentação acelerada por causa da 
pandemia e deve se tornar uma nova 
forma comum de consulta, reduzindo o 
deslocamento das pessoas para uso deste 
tipo de serviço.

Com essas tendências, haverá muita 
redução permanente no deslocamento 
diário das pessoas até os seus destinos, o 
que representa uma significativa redução 
nas emissões.

Continuando no setor de transporte, 
mas agora com outra vertente, vamos avaliar 
os efeitos decorrentes das compras on-line 
já citadas anteriormente. Com a realização 
de mais compras on-line há necessidade 
de realizar a entrega dos produtos, o que 
resulta em um aumento das emissões, 
porém, observando a cadeia como um 
todo, considerando que essa entrega deve 
ser feita em um veículo compartilhado com 

várias outras entregas, com uma logística 
otimizada, a quantidade de emissões deve 
ser menor do que o deslocamento de todas 
as pessoas individualmente que poderiam 
ter ido a loja comprar todos os produtos 
que estão dentro de um único caminhão de 
transporte. Portanto, em âmbito geral, deve 
haver um resultado benéfico na redução das 
emissões dessa tendência pós-pandemia.

O setor de transporte, seja ele terrestre 
ou aéreo, é um grande emissor de gases 
que impactam o meio ambiente, por esse 
motivo, a redução neste setor deve causar 
também uma redução significativa que 
permanecerá após essa fase transitória de 
crise.   

Ampliando essa análise, toda a logística 
de uma forma geral será alterada de modo 
que as pessoas se desloquem menos. Um 
estudo realizado pelo banco BTG Pactual 
e a empresa Decode no mês de maio deste 
ano intitulado “O legado da quarentena 
para o consumo” indica 8 tendências que 
devem ficar como esse legado, sendo que a 
maior parte delas está relacionada à questão 
da redução da logística e mobilidade das 
pessoas. Vejam essas tendências:

- Cursos on-line;
- e-Commerce de farmácia;
- Contactless payment;
- Apps de atividades físicas;
- Web meeting;
- Logística (esse tema trata do aumente do 
serviço de delivery para alimentação);
- Entretenimento vs. educação (plataformas 
online de jogos e vídeos);
- Health (cuidados com a saúde).

Impactos incertos
Algumas tendências de mercado estão 

bem consolidadas e há indicadores e ações 
efetivas que apontam o caminho a seguir 
após o período de pandemia. Contudo, 
nem todos os setores apresentam a mesma 
sinalização. A seguir estão descritas algumas 
perspectivas que podem ter impactos em 

nosso novo normal, com um maior grau de 
incerteza sobre esse cenário prospectivo.

Geração distribuída
Já está muito evidente a ênfase das 

pessoas no consumo racional e busca pela 
redução de despesas. Antes da pandemia 
havia um movimento intenso das pessoas 
gerarem sua própria energia elétrica para 
buscar redução das despesas. Por mais 
que esse objetivo esteja consonante com o 
propósito das pessoas após pandemia, gerar 
sua própria energia requer um investimento 
inicial, o que pode ser inviável para um 
cenário de crise econômica para muitas 
pessoas.  

Caso as pessoas consigam desenvolver 
essas ações, ou se houver programas 
governamentais que auxiliem nesse 
investimento inicial, a geração de energia 
elétrica de forma distribuída pode 
continuar crescendo, contribuindo para a 
descarbonização. 

Essa contribuição refere-se ao fato 
que a geração descentralizada geralmente 
não emite gases ao meio ambiente, pois 
predominantemente no Brasil é utilizada a 
fonte solar fotovoltaica, enquanto a geração 
centralizada é atendida parcialmente por 
usinas térmicas, que apresentam emissões 
de diferentes graus de acordo com a fonte 
utilizada.

Investimento das empresas em 
descarbonização

Um dos motivos que atribuía muita 
força ao movimento de descarbonização 
referia-se à visão de que uma empresa 
que colabora com o meio ambiente é bem 
vista pelo consumidor, por esse motivo 
que este tema passou a fazer pauta da visão 
estratégica das empresas, sendo refletido 
em diversas ações corporativas de redução 
dos impactos de suas operações.

No momento as empresas estão “lutando 
pela sua sobrevivência”, por esse motivo 
que a visão estratégica de longo prazo não 
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tem sido prioridade das organizações em 
detrimento das medidas necessárias para 
conseguir ter fluxo de caixa suficiente para 
cumprir com seus compromissos nesse 
período de queda repentina de receita.

Depois que passar esse período 
mais crítico, a visão estratégica deve ser 
retomada e é possível que sejam mantidos 
os vetores ambientais que norteavam 
esses planos. Contudo, essa é uma 
afirmação ainda incerta, tendo em vista 
a dificuldade de realizar a previsão do 
comportamento futuro dos consumidores 
frente a visão que eles têm das empresas.

Como teremos um novo perfil 
de consumidor, as empresas deverão 
estabelecer novos planejamentos estra-
tégicos, observando o novo cenário que se 
apresenta e, principalmente, quais serão 
os principais aspectos valorizados pelos 
consumidores no momento de comprar 
um produto ou serviço.

A crise econômica que sucederá esse 
período pode fazer com que a busca 
por produtos de menor custo seja a 
prioridade máxima do consumidor, acima 
de qualquer outro perfil ou característica 
das empresas. Por outro lado, o momento 
de crise pode despertar ainda mais nas 
pessoas o valor da vida, fazendo com que 
haja uma valorização das empresas que se 
preocupam com o bem estar das pessoas, 
o que inclui as condições do Planeta em 
que vivemos.

A questão que se impõe é que ao 
estar dentro do furacão fica muito difícil 
olhar para fora dele. Esses impactos são 
incertos, podendo até mesmo serem 
neutros, retomando o comportamento 
anterior das empresas que estava 
contribuindo com os aspectos ambientais. 
Possivelmente precisamos de mais tempo 
para ter essas afirmações, com menor 
grau de incerteza. 

Investimento privado em geração 
renovável de energia

Outro efeito incerto refere-se ao 

aumento do mercado livre de energia, 
que é um grande fomentador de geração 
renovável. Para ilustrar essa questão, 
a Honda possui uma usina eólica no 
município de Xangrilá no RS, a Ambev 
possui 31 usinas solares espalhadas pelo 
Brasil para atender suas plantas e o último 
exemplo é da Braskem que fechou um 
contrato para comprar toda a energia 
proveniente da expansão de uma usina 
solar no Rio Grande do Norte. A energia 
de todas essas usinas é utilizada por essas 
empresas no mercado livre.

Com a redução do consumo de 
energia elétrica no País, as distribuidoras 
de energia estão passando por dificuldade 
financeira e o governo criou a Conta 
Covid, que consiste em um empréstimo 
bancário de aproximadamente 15 Bilhões 
de Reais para socorrer essas empresas. 
Esse empréstimo será pago pelo 
consumidor de forma parcelada na tarifa. 

Um empréstimo semelhante ocorreu 
em 2014, causando um aumento da tarifa 
do consumidor regulado no ano seguinte, 
criando uma grande onda de migração de 
consumidores para o mercado livre em 
2015 e 2016, na busca por menores custos 
com energia elétrica. 

É possível que ocorra algo parecido 
agora, porém o cenário é muito diferente 
do que o existente na época. Em 2014, a 
taxa Selic estava na casa dos 11%, agora 
estamos com 3%, portanto, o custo 
financeiro sobre a operação é muito 
menor. O empréstimo de 2014 totalizou 
um montante de R$ 21,2 bilhões, o atual 
é menor, mas esse valor ainda pode ser 
alterado até o final do ano dependendo 
das condições do setor.

As variáveis ainda são muitas para 
afirmar se haverá uma nova onda de 
muitas migrações para o mercado livre 
e se essa onda alavancará a geração 
renovável, como estávamos observando 
antes do início na pandemia, portanto 
essa é um impacto incerto que precisa ser 
monitorado.

Considerações finais

Com base neste cenário é possível 
observar que o nosso novo normal terá 
impactos relevantes na vida das pessoas 
e isso deve se refletir no comportamento 
do consumidor, que por sua vez será o 
direcionador da revisão do posicionamento 
estratégico das empresas.

A intensa e abrupta descarbonização 
apresentada no momento atual de 
pandemia não será permanente, porém, a 
sua retomada voltará em diferentes graus 
dependendo do setor da economia com o 
qual está sendo tratado.

É possível que algumas cicatrizes desse 
cenário atual fiquem por um longo período, 
o que deve se tornar um catalizador do 
processo descarbonização, porém essa 
afirmação precisará de um período maior 
e acompanhamento do comportamento 
das pessoas e das organizações para que 
seja possível estabelecer um cenário mais 
maduro do que será o nosso novo normal.
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