Capital Natural:
Piloto de Valoração de
Externalidades Fibria

Mosaico florestal
em Aracruz (ES)
Foto: Ricardo Teles

Nesse case de valoração do capital natural e externalidades,
você encontrará o primeiro trabalho realizado pela Fibria com o
objetivo de monetizar os impactos positivos e negativos gerados
sobre a natureza. O estudo segue o framework conceitual
e instrumental fornecido pelo Protocolo de Capital Natural,
apresentado em 2016 pela Natural Capital Coalition. Boa leitura!

CAPITAL NATURAL E
EXTERNALIDADES
CAPITAL NATURAL
Corresponde ao estoque de recursos naturais renováveis e não
renováveis (plantas, animais, ar, água, solos, minerais, etc.) que
produzem um fluxo de benefícios para a sociedade (NCP1, 2016).

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
Contribuições diretas e indiretas de ecossistemas para o
bem-estar humano (TEEB2, 2012).
a. Serviços de provisão: mercadorias
ou produtos advindos dos ecossistemas (ex. provisão de
alimentos, provisão de água, etc.)
b. Serviços de regulação: benefícios obtidos a partir do
controle dos processos naturais pelos ecossistemas (ex.
regulação do clima local/regional, regulação da erosão do
solo, polinização, etc.)
c. Serviços culturais: benefícios não materiais obtidos a partir
do contato com os ecossistemas (ex. recreação, ecoturismo,
educação ambiental, etc.)
d. Serviços de suporte: sustentam quase todos os outros
serviços (ex. integridade do ecossistema (biodiversidade),
ciclagem de nutrientes, etc.)

EXTERNALIDADES
Impactos (positivos ou negativos) sobre terceiros que não foram
compensados ou penalizados.
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 CC (Natural Capital Coalition). Natural Capital Protocol. 2016. (Online) Available at: www.naturalcapitalcoalition.org/protocol
N
TEEB. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic foundations. Kumar, P. (Ed). Earthscan, 2012.
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SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (SE) E NEGÓCIOS
RELEVÂNCIA
As empresas interagem com os
ecossistemas de duas maneiras
Serviços de
provisão
Serviços de
regulação
Serviços
culturais

Dependem
de serviços
ecossistêmicos
para seus
SERVIÇOS processos
produtivos

4

EMPRESA

Geram
externalidades
positivas e
negativas,
contribuindo
para mudanças
nos ecossistemas

Serviços de
suporte

SOCIEDADE

Como informar e debater com as partes interessadas os impactos
sobre a natureza e a sociedade, positivos ou negativos, causados
pelas atividades de uma empresa?
Uma das maneiras é utilizar o framework conceitual e
instrumental fornecido pelo Protocolo de Capital Natural
(https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/), apresentado em 2016
pela Natural Capital Coalition (https://naturalcapitalcoalition.org)
O Protocolo (NCP, na sigla em inglês)
oferece a empresas e negócios uma base
comum para medirem e atribuírem valores
a esses impactos — sejam eles valores
qualitativos ou, para aqueles que admitem
esse tratamento, uma valoração econômica
que pode, em muitos casos, ser expressa
num valor monetário.
Por esse caminho, é possível integrar
externalidades não financeiras ao cálculo
econômico, facilitando a incorporação de
fatores socioambientais às escolhas feitas
no dia a dia das empresas. Importante notar
que existem impactos e externalidades que
podem ser identificados e são relevantes
para grupos sociais determinados, mas não
podem ser monetizados — por exemplo,
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aqueles que se relacionam a valores
culturais, espirituais e éticos.
De certa forma, o Protocolo cumpre
para outras externalidades de natureza
ambiental um papel semelhante ao
desempenhado pelo Greenhouse Gas
Protocol (GHG Protocol) para o carbono
— aplicado, no caso do NCP, aos impactos
sobre o capital natural e aos serviços
ecossistêmicos que lhe são associados
(as contribuições diretas e indiretas dos
ecossistemas para o bem-estar humano).
No entanto, o Protocolo vai além ao
orientar sobre como valorar externalidades
— quando a valoração é possível e
socialmente aceita — e tentar integrá-las
na tomada de decisões.

VALORAÇÃO ECONÔMICA DAS EXTERNALIDADES
Neste contexto, a Fibria iniciou em 2017 um trabalho de valoração econômica de
externalidades que lança mão dessas ferramentas, executado em conjunto com a
consultoria especializada Pangea Capital. Seguindo o framework da NCP, a companhia
executou sete de nove passos previstos:

DIAGNÓSTICO
A primeira etapa do estudo levou em consideração
os passos 2 a 4. Trabalhamos para diagnosticar e
dimensionar externalidades decorrentes de nossas
operações no Brasil. Com isso, buscamos entender
qualitativamente as externalidades reais e potenciais,
positivas e negativas.

Foto: Marcio Schimming

1. Começo
2. Definição do objetivo
3. Escopo da análise
4. Identificação dos impactos/dependências
5. Mensuração do impacto
6. Mensuração das mudanças do estado do capital natural
7. Valoração do impacto/dependência (no caso, apenas as externalidades)

Nesta etapa, foi adotada como linha de base
temporal a fundação da Fibria em 2009. O alcance do
diagnóstico limitou-se em princípio a externalidades
diretas — ou seja, não abrangeu a cadeia de valor
da empresa (fornecedores ou clientes). No caso da
logística florestal — o transporte da madeira das
florestas à indústria —, foi decidido que a etapa seria
assumida como atividade direta da Fibria e incluída
no escopo da análise, por sua interrelação próxima
com as operações florestais. Eventuais impactos
passados de operações industriais ou logística
portuária, portanto, ficaram de fora da análise.
QUANTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO
Numa segunda etapa, que compreendeu os passos
5 a 7, contabilizamos, por meio de indicadores
baseados em medidas físicas e valoramos
monetariamente as externalidades selecionadas na
primeira fase, ocorridas em 2016.

Portocel. Aracruz (ES)
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SELEÇÃO DAS EXTERNALIDADES
A etapa de diagnóstico, realizada essencialmente com dados secundários da literatura
especializada complementados por informações próprias da companhia, identificou
externalidades relevantes para 20 (87%) de 23 serviços ecossistêmicos considerados
(segundo o marco de referência TEEB3).
As operações florestais impactam todos esses 20 serviços ecossistêmicos, enquanto que
as operações industriais e logísticas impactam 4 (17%) e 7 (30%) deles, respectivamente.
Com base nesses resultados, e após consultas internas conduzidas pela Fibria, foi
selecionado um conjunto de externalidades consideradas prioritárias para a valoração
econômica (veja no quadro abaixo).

RESULTADOS
Identificadas externalidades relevantes para 20* dos 23 serviços ecossistêmicos
considerados na análise

SERVIÇOS DE PROVISÃO
(Produtos dos ecossistemas)
• Água
• Alimentos
• Biocombustíveis
• Matérias-primas
• Recursos bioquímicos,
medicinais e
farmacêuticos
• Recursos genéticos

SERVIÇOS DE REGULAÇÃO
(Obtidos a partir do controle
dos processos naturais)
• Clima local, regional,
e/ou global
• Controle biológico de
pragas
• Desastres naturais
• Dinâmica hidrológica
• Doenças humanas
• Erosão do solo
• Polinização
• Purificação da água
• Qualidade do ar
• Qualidade do solo

SERVIÇOS CULTURAIS
(Não materiais)

SERVIÇOS DE SUPORTE
(Sustentam quase todos)

• Recreação e ecoturismo
• Valores educacionais
e inspiracionais
• Valores éticos,
espirituais e culturais

• Ciclagem de nutrientes
• Ciclo da água
• Integridade
ecossistêmica
• Produção primária

* As 20 externalidades relevantes estão identificadas em negrito.

Em seguida, a empresa reuniu um grupo multidisciplinar para estudar os resultados
da primeira etapa de mapeamento e definir as externalidades prioritárias a serem
aprofundadas e valoradas. O grupo teve representantes das áreas Comercial, Controladoria
e de Relações com Investidores, além de Meio Ambiente e Sustentabilidade, os quais
puderam trazer visões sobre cada tema a partir do olhar de clientes, investidores e outros
públicos de relacionamento da empresa — como comunidades vizinhas, Organizações não
Governamentais (ONGs) e entidades da sociedade civil.

3

TEEB. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic foundations. Kumar, P. (Ed). Earthscan, 2012.
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A partir da lista inicial de 20 itens, e levando
em conta a multiplicidade de pontos de
vista envolvidos, foram escolhidas duas
externalidades para serem analisadas em
um primeiro exercício de valoração:
1) P
 rovisão de alimentos
(externalidade positiva): os
ecossistemas propiciam condições para
o cultivo de alimentos para consumo
humano (exemplo: agricultura,
pecuária, pesca, extrativismo,
apicultura e aquicultura).
2) Regulação do clima (externalidades
positiva e negativa): emissão ou
absorção de gases de efeito estufa, a
influência da vegetação na temperatura
e precipitação regionais e locais, etc.

Deve-se levar em conta, ainda, que a
estimação dos indicadores e do valor
econômico para os serviços considerados
representa um primeiro exercício de
valoração feito pela Fibria, com a adoção
de premissas e caminhos baseados nas
metodologias disponíveis. Um grau de
incerteza é inerente ao método e ao
processo — as estimativas encontradas,
portanto, não devem ser vistas como
valores precisos, mas sim como indicação
de magnitude.

Foto: Marcio Schimming

Vale ressaltar que o trabalho levado a
efeito capta apenas uma parcela das

externalidades da companhia, a partir
da seleção de 2 entre os 20 serviços
ecossistêmicos identificados como
relevantes. Não pode ser visto, portanto,
como um perfil das externalidades totais
da companhia; trata-se de um passo inicial
e bem delimitado, a ser aprimorado e
ampliado na abrangência, na metodologia
e nos critérios de avaliação utilizados.

Alexsandra Oliveira Barbosa, técnica de Análise de Laboratório I, em Três Lagoas (MS)
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DIRETRIZES METODOLÓGICAS
Conceito de externalidade: a consequência positiva ou negativa de uma ação que
afeta alguém, outro que não o responsável por tal ação, e pela qual esse responsável
não é compensado ou penalizado. (WBCSD et al. 2011)1.
Fontes: do diagnóstico à valoração econômica das externalidades, o trabalho foi
baseado em dados e informações levantados pela Fibria e em dados secundários:
documentos da empresa e literatura especializada. Ou seja, não foi feito um
levantamento de dados primários abrangente e específico para as análises de valor
econômico executadas no estudo.
				
Lógica da valoração: a valoração econômica desenvolvida no estudo refere-se a
estimativas de valor monetário da parcela de impactos econômicos comensuráveis
sofridos por terceiros e decorrentes de impactos das atividades da Fibria no meio
ambiente. Consequências sociais ou econômicas incomensuráveis de impactos
ambientais decorrentes de atividades da empresa não foram considerados.
1

 BCSD, ERM, IUCN, PWC. Guide to Corporate Ecosystem Valuation: a framework for improving corporate decision-making. 2011.
W
Disponível em: http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=MTc3OQ&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu.
Por “consequência” entende-se: alterações na quantidade ou qualidade do capital natural e, mais especificamente, dos serviços ecossistêmicos
dele decorrentes. Em outras palavras, externalidades são impactos sobre terceiros que não foram compensados ou penalizados [por
“terceiros” entende-se todo ator ou segmento social que não a própria empresa (primeiro) ou seus consumidores diretos (segundos)].
Nesse contexto, não são consideradas externalidades as ações de mitigação de impactos negativos prévios.

PROCEDIMENTOS DE VALORAÇÃO
Procedimentos gerais adotados para a valoração econômica:
					
1. Para cada uma das externalidades foi inicialmente quantificado um indicador de
performance (IP), baseado em unidades físicas e capaz de representar direta ou
indiretamente (proxy) alterações ambientais decorrentes de atividades da empresa
(também chamados de key performance index ou KPI). Exemplos de IPs: toneladas de
CO2 emitidos ou removidos da atmosfera, metros cúbicos de água consumidos, etc.
2. Posteriormente foram estimados ou obtidos da literatura especializada, para cada
IP, valores econômicos (VE) representativos de perdas ou ganhos percebidos pela
comunidade diretamente afetada.
3. Os valores das externalidades foram então obtidos da multiplicação dos IP por seus
respectivos VE.
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4. Uma análise de sensibilidade dos resultados obtidos em relação aos parâmetros
utilizados em IP e VE foi elaborada. Seu objetivo foi avaliar os impactos que variações
em parâmetros relevantes para o IP ou VE adotados teriam no valor econômico final
estimado. Essas análises foram direcionadas aos parâmetros cujas estimativas mostraram
maior incerteza.
						
A seguir, um quadro-resumo dos resultados do trabalho de valoração econômica de
externalidades das operações nacionais da Fibria em 2016, classificadas por serviços
ecossistêmicos. O quadro apresenta os valores monetários encontrados para as duas
externalidades selecionadas.
Na seção seguinte deste capítulo, serão expostos em maior detalhe os conceitos,
a metodologia de valoração e os resultados encontrados para cada uma das duas
externalidades apresentadas no quadro-resumo. 					
			
QUADRO-RESUMO

Estimativas dos valores monetários das externalidades das operações nacionais da Fibria em 2016,
classificadas por serviços ecossistêmicos (valores das externalidades arredondados).

SERVIÇO ECOSSISTÊMICO

UNIDADES OPERACIONAIS
Aracruz

Jacareí

Três Lagoas

Total

R$ 829.000

R$ 7.871.000

R$ 1.192.000

R$ 9.892.000

Regulação do clima global

R$ 696.256.000

R$ 523.858.000

R$ 1.547.615.000

R$ 2.767.729.000

Total

R$ 697.085.000

R$ 531.729.000

R$ 1.548.807.000

R$ 2.777.621.000

Provisão de alimentos

Foto: Marcio Schimming

À esquerda, Rodolfo Araujo Loos, pesquisador Ecofisiologia; ao centro, Carlos Eduardo Scardua, líder técnico
de pesquisa de campo; e à direita, Almir Rogério da Silva, técnico de pesquisa de campo, em Aracruz (ES)
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Foto: Araquém Alcântara

UMA ABORDAGEM DE
DUAS EXTERNALIDADES
1. EXTERNALIDADES NA PROVISÃO
DE ALIMENTOS
Para abastecer uma cadeia de produção industrial,
a floresta plantada pode contribuir para deslocar
pequenas lavouras de subsistência, afetando a provisão
de alimentos naquela região. Tal conversão do uso
da terra pode, portanto, impactar negativamente a
segurança alimentar local. Essa externalidade ocorre
pelo simples fato de que a terra não está sendo usada
para produzir alimentos, independentemente de quem
promoveu ou quando foi promovida a conversão
original do uso — por exemplo, se a terra já era usada
como pasto antes de ser reflorestada com eucaliptos.
Nos dados disponibilizados há a estimativa do uso
anterior e, em cima destes, foi considerado a valoração
do alimento que é produzido hoje.
De outra parte, a Fibria mantém em algumas de suas
operações florestais duas iniciativas que incentivam a
produção simultânea de alimentos nas mesmas áreas
que a companhia utiliza para o cultivo de madeira:
o Programa Colmeias, de fomento à apicultura, e o
Projeto Produção Integrada de Madeira e Alimento
(PIMA), voltado para comunidades locais de
agricultores (leia mais no box Programa Colmeias/
Projeto PIMA, na página seguinte).
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Foto: Araquém Alcântara

PROGRAMA COLMEIAS
•A
 poia pequenos produtores de mel no
entorno das florestas de eucaliptos da Fibria.
•A
 s árvores dessas florestas florescem por 5
anos antes de ser colhidas e oferecem néctar
e pólen em abundância para as abelhas.
O mesmo acontece com as matas nativas
mantidas ou recuperadas pela companhia.
•O
 Colmeias responde hoje por 65% e 35%
da produção de mel dos estados do Espírito
Santo e São Paulo, respectivamente.

PROJETO PIMA
•P
 arte do Programa de Desenvolvimento
Rural Territorial (PDRT) da Fibria, o PIMA
torna possível que comunidades locais
cultivem alimentos de ciclo curto — hoje,
aipim e milho — entre as mudas de
eucalipto das florestas plantadas.
•O
 s cultivos podem ser mantidos por um ano
e meio, em seguida ao plantio florestal.
•A
 inda que a escala do projeto seja pequena
em relação à área de florestas da Fibria, seu
impacto para as comunidades beneficiadas é
certamente relevante.

Tiago Barros dos Santos, realizando manejo das caixas de abelhas nativas
Uruçu nas aldeias indígenas Tupiniquim e Guarani, em Aracruz (ES)

Consideramos positivas as externalidades geradas por essas iniciativas, no contexto do
serviço ecossistêmico da provisão de alimentos. Para tanto, levamos em conta que não
faz parte do negócio da Fibria a produção de alimentos, e a companhia não se beneficia
diretamente dela.
Ao viabilizar, entretanto, culturas de mel e de alimentos na mesma área produtiva
ocupada por nossos cultivos florestais — em benefício das comunidades locais, que
se apropriam dos ganhos econômicos dessas iniciativas —, identificamos uma nova
externalidade positiva, cujo valor pode ser calculado monetariamente. A seguir, o
detalhamento e os resultados desses cálculos:
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ESCOPO

MÉTODOS

• Externalidades relacionadas às operações florestais da Fibria.
• Programa Colmeias: nas unidades de Jacareí (SP), Três Lagoas
(MS) e Aracruz (ES)/(BA).
• PIMA: na unidade de Aracruz (mais especificamente, na Bahia).

• Quantificação das externalidades: o indicador de
performance (IP-AP) para a provisão de alimentos é
Quilogramas de alimentos produzidos por hectare ou
hectare ano (Kg/ano ou Kg/ha ano). Foram consideradas as
produções de mel, própolis e cera pelo Projeto Colmeias —
IP-PAC (Kg/ano) — e a produção agrícola do PIMA, IP-PAP
(Kg/ha ano).
•V
 aloração das externalidades: as estimativas de valor
econômico (VE) foram baseadas no lucro financeiro da
produção de alimentos: receita de venda menos os custos
da produção1. No caso do PIMA, o lucro da produção foi
ainda ajustado pela variação de custos de manutenção
dos plantios de eucalipto nas áreas onde o programa é
desenvolvido — PIMA, CMP (CMP = custo de manutenção sem
PIMA - custo de manutenção com PIMA)2.

Valor da externalidade = IP-PAC x VEC + AP x IP-PAP x (VEP - CMP)
onde: AP = área (ha) comprometida com o PIMA

1 O método de valoração pelo preço de mercado é reconhecido na literatura; estratégia semelhante
foi adotada pelo Banco Mundial na valoração da produção de mel em uma região da Turquia. No
Brasil, outras companhias (Monsanto e Natura) também o utilizaram.
2 O manejo para produção agrícola pode reduzir ou eliminar pragas que poderiam afetar as mudas
de eucalipto plantadas na área, e como esse manejo é feito pelos beneficiários do PIMA e não pela
empresa, acabaria livrando a Fibria desses custos. Isso representa na prática uma compensação dos
beneficiários do PIMA para a companhia e, como o conceito de externalidade exclui compensações
pelo benefício gerado, esse valor foi descontado do valor da externalidade. (Relatório de Valoração
Econômica das Externalidades Ambientais da Fibria/ Pangea e Fibria, 2017)
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RELEVÂNCIA

Quando se converte o uso do solo da produção de
alimentos em escala local para uma monocultura de
interesse industrial, situação frequente no caso de
comunidades tradicionais e populações de pequenos
agricultores de baixa renda, é comum que surjam
situações de estresse social. Isso pode ocorrer mesmo
que a companhia responsável pela nova monocultura
não tenha sido a responsável direta pela conversão, que
pode ter acontecido em época anterior.
Essa é uma questão recorrente de conflito social.
Considerando que as duas iniciativas aqui levadas em
conta, PIMA e Colmeias, são muito relevantes para
esse tópico pelo impacto social positivo na mitigação
desses conflitos — mais do que pela magnitude dos
valores envolvidos.

RESULTADOS

A externalidade total relacionada à provisão de alimentos,
considerando os programas Colmeias e PIMA, foi de cerca
de R$ 9,892 milhão para o ano de 2016 (resultado da
multiplicação das quantidades produzidas pelos lucros
obtidos nas duas iniciativas, observados os critérios
expostos acima).
Os resultados detalhados da valoração econômica —
por unidade produtiva da Fibria e por localidade —,
são apresentados nas tabelas seguintes.
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TABELA COLMEIAS

Resultado da valoração econômica da externalidade positiva gerada pelo Programa Colmeias no
ano de 2016 (valores das externalidades arredondados).
VEC

IP-PAC
LOCAL

Externalidade

mel
(kg/ano)

própolis
(kg/ano)

cera
(kg/ano)

mel
(R$/kg)

própolis
(R$/kg)

cera
(R$/kg)

222.000

0

0

R$ 3,00

-

-

R$ 666.000

4.500

0

350

R$ 3,00

-

R$ 43,00

R$ 29.000

(R$)

Unidade Aracruz
Conceição da Barra - ES
Posto da Mata - ES

Total Aracruz

R$ 695.000

Unidade Jacareí
Capão Bonito - SP
Vale do Paraíba - SP

1.123.894

0

0

R$ 6,90

-

-

30.427

50

700

R$ 3,29

-

R$ 22,72
Total Jacareí

R$ 7.755.000
R$ 116.000
R$ 7.871.000

Unidade Três Lagoas
Três Lagoas - MS

216.810

0

0

R$ 5,50

-

--

R$ 1.192.000

Total Três Lagoas

R$ 1.192.000

TOTAL GERAL

R$ 9.758.000

TABELA PIMA

Resultado da valoração econômica da externalidade positiva gerada pelo Projeto Produção Integrada
de Madeira e Alimento (PIMA) no ano de 2016 (valores das externalidades arredondados).

Área
(ha)

IP-PAP
(kg/ha)

VEP
(R$/kg)

CMP
(R$/kg)

Cachoeira do Riacho - BA

11,13

8.000

0,480

-R$ 0,013

R$ 44.000

Gimihuna - BA

5,75

7.000

0,480

R$ 0,033

R$ 18.000

Cachoeira do Riacho - BA

15,74

8.000

0,480

R$ 0,135

R$ 43.000

Cachoeira do Riacho - BA

8,79

6.000

0,480

-R$ 0,063

R$ 29.000

Total

R$ 134.000

LOCAL

Externalidade
(R$)

Unidade Aracruz
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2. EXTERNALIDADE NA REGULAÇÃO DO CLIMA GLOBAL
As operações da Fibria geram emissões de gases do efeito estufa (GEE), relacionadas
em boa parte ao consumo de energia: diretamente, pela queima de combustíveis
fósseis por máquinas e veículos ou de biomassa em caldeiras, ou indiretamente, por
meio da eletricidade comprada.
As emissões geradas implicam em externalidades negativas quanto à regulação do
clima global. Por outro lado, a companhia mantém uma base florestal de dimensão
expressiva, capaz de promover importantes remoções de CO2 da atmosfera, o que
caracteriza uma externalidade positiva em relação à regulação do clima global.
O balanço desses dois tipos de emissões, medidas e estimadas de acordo com padrões
aceitos e seguidos internacionalmente, constitui a externalidade mais relevante da
companhia em relação ao clima. O sinal positivo do balanço das estimativas feita para
as emissões de 2016 reflete o fato de que as florestas restauradas, conservadas ou
plantadas pela Fibria constituem um importante sumidouro de CO2, o principal gás
causador do efeito estufa.
Ao conservar florestas nativas, a Fibria estará prevenindo emissões quando a linha de
base do desenvolvimento socioeconômico local indicar tendência ao desmatamento.
De forma semelhante, ao restaurar matas nativas degradadas ou manejar suas florestas
plantadas de forma a manter uma geração continua de biomassa, estará promovendo
remoção de CO2 da atmosfera. A Fibria colhe todo ano apenas uma parcela das árvores
que planta, o que resulta na manutenção de um estoque permanente e substancial
dessas florestas.
A valoração econômica das externalidades positivas e negativas da Fibria no que se
refere à regulação das mudanças do clima é apresentada a seguir:

ESCOPO
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• Externalidades relacionadas às operações industriais,
florestais e logísticas da Fibria e ao terminal portuário de
Portocel (Aracruz/ES).

MÉTODOS

• Quantificação das externalidades: O indicador de
performance das externalidades na regulação do clima global
(IP-RCG) é Toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).
Foram quantificadas as emissões e remoções dos principais
gases do efeito estufa (GEE): dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) e óxido nitroso (N2O). Os valores encontrados foram então
convertidos em tCO2e. No caso da externalidade negativa,
o IP-RCG considera emissões de CO2, CH4 e N2O; no caso da
externalidade positiva, considera apenas remoções de CO2.
•V
 aloração das externalidades: Para definir o valor econômico
das externalidades (VE), foi adotada uma estimativa de Custo
Social do Carbono (CSC)1 de US$78,00 tCO2e. Esse valor, obtido
para o ano de 2012, está baseado em uma meta-análise2
de estudos sobre custo social do carbono (PWC, 2015)3. As
estimativas consideradas nessa análise se referem a impactos
na economia global. Nenhuma delas trata especificamente da
economia brasileira.
Corrigido pela inflação norte-americana de 2012 até 20164,
inclusive, e acrescido de 3% ao ano — como taxa de crescimento
do CSC, de forma a atualizar o valor dos danos econômicos
em função de emissões adicionais de GEE (NORDHAUS5, 2017;
STERN6, 2007) — o valor chegou a US$96,30 tCO2e. Finalmente,
foi convertido em Reais (R$211,26 tCO2e), com base no fator de
conversão de paridade de poder de compra — consumo privado
(purchasing power parity – PPP)7.
Na medida em que essa estimativa de CSC não toma por
base as regiões brasileiras potencialmente impactadas pelas
externalidades geradas pela Fibria, trata-se de uma transferência
de benefícios. O CSC é fundamentado na lógica econômica de
danos econômicos decorrentes das mudanças do clima causadas
pela emissão de GEE. No caso de remoção de GEE da atmosfera,
considera-se os danos evitados. O CSC vem sendo utilizado
em outros estudos corporativos de valoração econômica de
externalidades ambientais8.
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Alguns dos critérios adotados para a estimativa do
Custo Social do Carbono são objeto de polêmica entre
economistas e estudiosos. Um desses debates aborda a
distribuição, entre as gerações presentes e futuras, dos
danos socioeconômicos e ambientais causados pelas
mudanças do clima — um resultado que pode variar
de acordo com as escolhas metodológicas feitas na
estimação do CSC.

MÉTODOS

Trata-se de uma decisão que envolve questões éticas, além
de econômicas. Está em jogo a qualidade de vida não só
das gerações presentes, mas de gerações futuras — e estas
não podem influenciar decisões atuais de políticas públicas
e privadas que vão afetar sua qualidade de vida. Para a
valoração desta externalidade no caso da Fibria, optou-se
por escolhas que valorizam a máxima equidade entre os
direitos das gerações presentes e das gerações futuras.

1

 CSC diz respeito ao valor econômico de danos futuros à sociedade em decorrência das mudanças
O
do clima resultantes da emissão de GEE (STERN, 2007). Em geral considera perdas econômicas
relacionadas à disponibilidade de recursos hídricos, perdas de terras em função do aumento do
nível do mar, perda de terras para a produção de alimentos, saúde pública e eventos extremos
(secas, enchentes, ondas de calor, etc.) (IAWG, 2016; PWC, 2015).
Uma meta-análise é uma análise que utiliza resultados de estudos prévios como base de dados e
aplica a eles procedimentos metodológicos específicos e sistemáticos de forma a responder uma
pergunta ou obter um resultado específico. A estimativa de CSC utilizada neste estudo foi baseada
em uma amostra dos 10 estudos mais recentes até 2012, os quais apresentam 34 estimativas de
CSC (PWC, 2015).

2

3

PWC. Valuing corporate environmental impacts. 2015. Disponível em: www.pwc.co.uk/naturalcapital.

4

Fonte: Banco Mundial https://data.worldbank.org
NORDHAUS, W. D. Revisiting the social cost of carbon. Proceedings of the National Academy of
Sciences, v. 114, n. 7, p. 1518–1523, 2017.

5

6

STERN, N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press, 2007.

7

Fonte: Banco Mundial https://data.worldbank.org

8

 kzoNobel (WBCSD, 2011), Kering (KERING, 2013, 2016), Natura (NATURA, 2015), Natura e
A
Monsanto (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL BRASIL, 2014), AMMAGI, Beraca, Bunge e Walmart,
Copel, Veracel e Grupo Centroflora (TeSE ciclo 2015 site21), LafargeHolcim (LAFARGEHOLCIM,
2014, 2015, 2016), dentre outras.

(notas do documento Relatório de Valoração Econômica das Externalidades Ambientais da Fibria/
Pangea e Fibria, 2017)
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RELEVÂNCIA

As mudanças climáticas causadas pelo acúmulo de gases de
efeito estufa (GEE) na atmosfera são um dos principais temas
de política ambiental global. No Acordo de Paris, firmado
em 2015, países de todo o mundo pactuaram metas e
compromissos para a adaptação e mitigação dos impactos no
clima. O Brasil se comprometeu a reduzir emissões de GEE e a
restaurar florestas.
A Fibria, como empresa industrial de base florestal, contribui
tanto para a emissão de gases do efeito estufa em suas
operações, quanto para a remoção desses gases da atmosfera,
por meio do sequestro de carbono efetuado por suas florestas
plantadas. O conhecimento e a evolução do equilíbrio atingido
entre esses dois impactos — um negativo e outro positivo —
são de importância fundamental para a gestão socioambiental
da companhia.

RESULTADOS

A externalidade total positiva, relacionada à regulação do clima
global, em 2016, alcançou cerca de R$ 2,768 bilhões. O valor
corresponde à multiplicação do resultado da quantificação de
GEE (IP-RCG, removido – emitido), pelo valor do CSC (VE):
Valor da externalidade = (IP-RCGREMOÇÃO - IP-RCGEMISSÃO) x VE
As operações florestais da Fibria, que resultam na produção de
biomassa nas florestas comerciais e nativas da empresa, geram
externalidades positivas para a regulação do clima, em volume que
predomina sobre as externalidades negativas geradas por outras
operações da empresa, em particular as logísticas e industriais.
Os resultados completos da valoração econômica são
apresentados na tabela seguinte.
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TABELA CLIMA

Resultado da valoração econômica das externalidades relacionadas às mudanças do clima no
ano de 2016.

EMISSÕES
LOCAL

REMOÇÕES
VE
Externalidade
IP-RCGEMISSÃO Eucalipto Nativas IP-RCGREMOÇÃO
(tCO2e)
(tCO2e) (tCO2e)
(tCO2e)
(R$/tCO2e)
(R$)

CO2
(tCO2e)

CH4
(tCO2e)

N2O
(tCO2e)

Florestas

146.997

266

13.635

160.898

Indústria

4.307.312

93.534

28.172

4.429.018

-

3.081

79

79

3.238

-

Unidade Aracruz

Porto Portocel - ES

7.574.303 314.508

7.888.811

R$ 211

R$ 1.632.636.000

-

-

R$ 211

-R$ 935.696.000

-

-

R$ 211

-R$ 684.000

Total Aracruz

R$ 696.256.000

Unidade Jacareí
Florestas

59.227

87

4.532

63.845

Indústria

1.930.619

16.805

12.377

1.959.801

-

834

2

0

836

-

Viveiro Capão Bonito - SP

4.088.410 415.698

4.504.108

R$ 211

R$ 938.071.000

-

-

R$ 211

-R$ 414.037.000

-

-

R$ 211

-R$ 177.000

Total Jacareí

R$ 523.858.000

Unidade Três Lagoas
Florestas

50.854

72

11.561

62.487

Indústria

2.490.257

20.449

15.858

2.526.564
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9.593.762 320.763
-

-

9.914.525

R$ 211

R$ 2.081.389.000

--

R$ 211

-R$ 533.774.000

Total Jacareí

R$ 1.547.615.000

TOTAL GERAL

R$ 2.767.729.000

Mosaico em Aracruz (ES)
Foto: Marcio Schimming

PARA O FUTURO
Os resultados do trabalho de valoração serão atualizados e
apresentados, ao longo de 2018, a parceiros acadêmicos e
fóruns socioambientais para debate e crítica. A maneira mais
enriquecedora de tratar a valoração econômica ambiental —
e torná-la ainda mais útil à política pública ou corporativa
— é fazer dela um processo contínuo, no qual os valores
são monitorados e reestimados ao longo do tempo.
Há diversos caminhos para aprimorar o estudo inicial. Um
deles é produzir mais dados primários que possam substituir
alguns dos dados secundários utilizados. Outro é melhorar
as ferramentas usadas para calcular as estimativas.
Além disso, iremos ampliar os próprios objetos do estudo,
incluindo novas externalidades, tais como a água e a
integridade ecossistêmica e também a dependência
hídrica da indústria. O estudo das dependências é voltado
para o impacto das variações dos serviços ecossistêmicos
sobre a Fibria, variações estas causadas por outros
agentes econômicos, ambientais ou pela própria empresa.
Já o estudo das externalidades avalia o impacto das
variações dos serviços ecossistêmicos causadas pela
companhia sobre terceiros — há uma inversão de sinal
entre os dois conceitos.
É igualmente necessário revisar as estimativas
periodicamente para que possam continuar a servir
como indicador de desempenho, na busca por aumentar
as externalidades positivas e reduzir as externalidades
negativas da companhia.
De uma maneira ou de outra, por meio dessa iniciativa e de
seus desdobramentos, a Fibria pretende lançar à discussão
conceitos importantes de sustentabilidade ambiental e
econômica e busca integrar informações não financeiras na
tomada de decisão. Dessa forma, a empresa quer contribuir
para um debate mais transparente desses temas e, ao
mesmo tempo, apropriar-se de ferramentas valiosas para
a gestão estratégica de seus negócios.
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Mosaico florestal em
Capão Bonito (SP)
Foto: Marcio Schimming

CONTATO
Para dúvidas e sugestões, entre em contato conosco pelo e-mail
comunicacaofibria@fibria.com.br
FOTOS DA CAPA
• Mayara Martins Aparecido, no Centro de Tecnologia em Jacareí (SP) – Foto: Marcio Schimming
• Clarice da Silva Santos, ajudante do Viveiro, em Três Lagoas (MS) – Foto: Marcio Schimming
• Celulose em Portocel, Aracruz (ES) – Foto: Marcio Schimming
• Valmir Florentino Paulo, participante do PDRT em Nova Viçosa (BA) – Foto: Araquém Alcântara
• Jefferson Moraes da Cruz, no plantio de mudas, em Capão Bonito (SP) – Foto: Marcio Schimming
FOTO DA CONTRACAPA
• Vitor Morais Galvão Bueno Trigueirinho, analista Ambiental da Fibria – Foto: Araquém Alcântara
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