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Mudanças climáticas: De uma questão marginal a uma prioridade global. Em nossa

visão, a COP26 tinha uma urgência única, e a combinação da pressão por parte dos

investidores e agentes do mercado, somado aos eventos climáticos extremos

recentes, levaram os formuladores de política a fazerem mudanças importantes

com o objetivo manter o aumento da temperatura global inferior a 1,5°C.

Progressos importantes foram feitos, mas algumas dúvidas permanecem. Embora

reconheçamos que avanços e promessas importantes foram feitas, notamos que

alguns tópicos ainda precisam de um fechamento final, ao mesmo tempo em que

manter viva a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C continua sendo uma

grande batalha, de forma que mais avanços são esperados olhando para frente.

Todos os olhos voltados para as implicações de Glasgow. Destacamos o

desenvolvimento de três tópicos principais que centralizaram as discussões:

(i) Financiamento do clima. Embora as conversas não tenham ido longe o

suficiente, a conferência fez o mundo avançar com uma série de compromissos

que provavelmente terão um impacto mensurável, com destaque para a promessa

dos países desenvolvidos em cumprir o acordo original de US$100bn para ajuda

climática aos países em desenvolvimento.

(ii) Mercado de crédito de carbono. A COP26 marcou a aprovação do emblemático

Artigo 6 do Acordo de Paris, definindo a criação das diretrizes básicas para o

comércio entre países e agentes privados no mercado regulado de carbono,

embora ainda tenham pontos importantes a serem fechados.

(iii) Carvão. O evento culminou na elaboração do 1° pacto climático internacional

que referencia os combustíveis fósseis e aborda limites ao uso do carvão, em que

os países concordaram em “reduzir gradualmente” o uso do mesmo e “eliminar

gradualmente” os subsídios aos combustíveis fósseis.

Todos os olhos voltados para o que ainda está por vir. Embora reconheçamos que

as conclusões da COP26 não foram tão longe quanto o esperado e mais ações são

necessárias para limitar o aquecimento global, vemos que o evento teve um saldo

final positivo, e a atenção agora se volta aos esforços dos países para cumprirem o

que eles se comprometeram, de forma a mostrarem seu progresso na COP27.

A Conferência das Partes da ONU (COP26) foi oficialmente concluída em 13/nov, um dia depois do programado,

encerrando duas longas semanas de negociações entre quase 200 países sobre como enfrentar o desafio comum do

aquecimento global. Com os olhos do mundo voltados para as implicações da COP26, aproveitamos para trazer mais

detalhes sobre o que ficou definido em relação aos três principais temas que centralizaram as discussões do evento,

ao mesmo tempo em que todas as atenções agora se voltam para os desdobramentos posteriores que estão por vir.
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Desdobramentos dos três principais tópicos discutidos na COP26

Financiamento do clima: Progressos foram feitos, mas esperamos mais por vir

Na COP26, uma questão importante discutida foi o financiamento ao combate às mudanças climáticas. Mais de uma

década atrás, em 2009, na Cúpula do Clima da ONU em Copenhague, os países desenvolvidos se comprometeram

a dar às nações em desenvolvimento US$100bn por ano até 2020 para apoiar os esforços dos mesmos na

adaptação ao clima. Contudo, essa meta nunca foi atingida - de acordo com os últimos números publicados em

setembro pela OCDE, em 2019 os países desenvolvidos doaram US$79,6bn*. Durante a COP26, os países mais

vulneráveis forçaram uma discussão sobre a necessidade de os países ricos se comprometerem com um maior

financiamento, de forma a permitir que os mesmos se adaptem aos efeitos das mudanças climáticas.

Embora a conversa não tenha ido longe o suficiente - já que o combate à mudança climática depende dos líderes

mundiais cumprirem suas promessas, especialmente quando não há mecanismos formais para garantir que os

objetivos sejam cumpridos - a conferência fez o mundo avançar com uma série de compromissos que

provavelmente terão um impacto mensurável, com destaque para (i) a promessa dos países desenvolvidos de

cumprir o acordo original de US$100bn até 2023; e (ii) o reconhecimento da necessidade dos mesmos de irem

além dos US$100bn por ano.

Além disso, reconhecemos positivamente que novos compromissos de financiamento climático foram

anunciados, o que tornou inclusive a COP26 a edição recorde em termos de número de compromissos assumidos

e o montante a eles atrelado. Nesse sentido, vale a pena destacar:

(i) o Fundo de Adaptação¹ recebeu US$356mn em aportes na COP26, com um recorde de 16 países doadores.

• O recorde anterior em termos de mobilização anual de recursos do fundo foi de US$129mn, alcançado há três

anos na COP24 em Katowice, Polônia;

• O novo montante ultrapassou em muito a meta de mobilização de recursos do fundo para 2021, de US$120mn,

e mais do que triplicou os US$116mn arrecadados um ano atrás;

• Os Estados Unidos se comprometeram com US$50mn, sendo esta a primeira contribuição do país, enquanto a

União Europeia prometeu um aporte de €100mn, caracterizando a maior promessa para o fundo dentre os 16

países doadores.

(ii) o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos (na sigla em inglês, LDCF)² recebeu US$413mn em aportes de 12

países doadores.

• Desde o início do LDCF em 2001, um total de US$1,7bn foi aprovado para projetos, programas e atividades

facilitadoras para cumprir os objetivos do fundo;

• A Alemanha confirmou sua promessa com uma contribuição de US$115mn, sendo esta o maior aporte para o

LDCF dentre os 12 doadores, ao passo que os Estados Unidos anunciaram uma contribuição de US$25mn.
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* Os dados de 2020/21 ainda não estão disponíveis.

¹ Fundo de Adaptação: O Fundo de Adaptação foi criado em 2001 na 7ª Conferência das Partes (COP7) da Convenção-Quadro das Nações

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e foi oficialmente lançado em 2007. É um fundo internacional com o objetivo de financiar

projetos e programas que visam ajudar os países em desenvolvimento a se adaptarem aos perigos efeitos das mudanças climáticas. É

estabelecido sob o Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

² Fundo para os Países Menos Desenvolvidos: O Fundo para os Países Menos Desenvolvidos (LDCF) foi estabelecido em 2001 para apoiar

o programa de trabalho dos países em desenvolvimento no âmbito da UNFCCC, incluindo a preparação e implementação de Arogramas

de Ação de Adaptação Nacional (na sigla em inglês, NAPAs). É operado pela Global Environment Facility (GEF).
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¹Protocolo de Kyoto: primeiro tratado internacional de compromisso entre diversos países com o objetivo de

reduzir as emissões de gases de efeito estufa
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Mercado de crédito de carbono: Países definem regras após mais de 6 anos

O crédito de carbono surgiu em 1997 no Protocolo de Kyoto¹, o qual foi substituído pelo Acordo de Paris em 2015,

documento que estabelece a necessidade de todos os países membros apresentarem metas de redução de

emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura global. Nesse cenário, os créditos de

carbono surgem como solução, visto que ajudam países e/ou empresas a cumprirem suas metas de emissões. À

título de referência, para cada tonelada de dióxido de carbono que não é emitida, é gerado um crédito de carbono.

Entretanto, quando as partes assinaram o Acordo de Paris em 2015, todos os componentes do seu “livro de regras”

– nome do documento que contém as diretrizes de como implementá-lo - foram acordados entre os signatários,

exceto o Artigo 6, que trata do desenvolvimento e implementação do chamado mercado global de carbono.

Durante a COP26, os representantes de 200 nações finalmente chegaram a um acordo final sobre as regras que

regem o comércio internacional de créditos de carbono, em um movimento que provavelmente desbloqueará

bilhões de dólares em investimentos em projetos de redução de emissão de carbono em todo o mundo. De forma

geral, as conclusões estabelecidas em Glasgow criam as diretrizes básicas para o comércio no mercado regulado de

carbono tanto entre diferentes países, quanto também dos países com agentes privados, tendo a colaboração

internacional como princípio básico para o cumprimento das metas nacionais de descarbonização das economias

propostas no âmbito do Acordo de Paris.

Em relação ao mercado voluntário, nada mudou: as empresas que compram créditos de carbono para atingir suas

próprias metas de descarbonização podem continuar fazendo o mesmo. Além disso, esses créditos não terão que

ser contabilizados nas NDCs (em português, metas nacionais de descarbonização), evitando uma etapa bastante

burocrática e, também, aumentando o incentivo para que o mercado voluntário cresça significativamente. Embora

ainda existam lacunas mesmo após as negociações, destacamos dois tópicos principais concluídos até agora:

(i) Parágrafo 6.2. Este tópico regula especificamente as negociações bilaterais entre os países para atender às suas

NDCs, permitindo-lhes negociar os chamados ITMOs (do termo em inglês Mitigation Results Internationally

Transferred). Em outras palavras, os resultados da redução das emissões ou da retirada de carbono da atmosfera

de um país que já atingiu suas NDCs podem ser transferidos para outro país que esteja emitindo mais do que

poderia. No entanto, vale ressaltar que existem alguns pontos ainda em aberto, com parte do problema residindo

no fato de existir dúvidas sobre como avaliar o cumprimento das NDCs por parte dos países, principalmente devido

aos diferentes prazos estabelecidos pelos mesmos em suas metas. Rumo à busca de uma solução, o documento

final de Glasgow afirma que é necessário que todos os país participantes dessas transações tenham "preparado,

comunicado e mantido uma NDC" e, para o próximo ano, está previsto o lançamento de um sistema para viabilizar

a correta operacionalização e contabilização das transações, o que trará maior confiabilidade ao processo.

(ii) Parágrafo 6.4. Nas negociações entre agentes privados para cumprimento das NDCs, foi definido que, se um

país decidir usar os créditos de carbono gerados a partir de um projeto localizado em outro país para deduzir de

sua meta (NDC), esses créditos devem ser descontados da meta do país onde o projeto está localizado, para evitar

a contagem dupla. Um comitê de 12 países, no âmbito da ONU, será responsável pela operacionalização desse

processo, determinando as metodologias aceitas nas transações que se enquadram neste parágrafo.

Com o encerramento da COP26, embora reconheçamos que avanços importantes foram feitos, parte dos tópicos

acima mencionados ainda precisam de definições e esperamos ver mais desdobramentos adiante. De modo geral,

embora o mercado de crédito de carbono seja uma estratégia válida para equilíbrar o nível de emissões na

atmosfera, reforçamos nossa visão de que não existe uma bala de prata quando o tema é combate às mudanças

climáticas e não será apenas a compensação de carbono que resolverá esse desafio, e sim um conjunto de ações.

Desdobramentos dos três principais tópicos discutidos na COP26



Carvão: Será sobre “reduzir”, e não “eliminar”

A COP26 resultou no primeiro pacto climático internacional que faz referência explícita aos combustíveis fósseis,

uma das principais causas das emissões de gases de efeito estufa, e ao limite do uso de carvão. Amplamente

considerado como o combustível fóssil mais poluente, estima-se que o carvão seja responsável por quase 1/3 do

aquecimento global.

Embora apreciemos e vejamos o pacto como chave para colocar o mundo em direção a limitar o aquecimento

global em um nível inferior à 1.5°C, vale a pena mencionar que, infelizmente, a empolgação do início das

discussões arrefeceu rapidamente depois que a linguagem do acordo final foi atenuada. Em uma mudança de

última hora, a Índia, com apoio da China, insistiu em um ajuste final, concordando apenas em “reduzir

gradualmente”, não em “eliminar gradualmente” o uso do carvão.

Tal posicionamento foi refletido no texto final do Pacto Climático de Glasgow, em que os países concordaram em

“reduzir gradualmente” o uso da energia do carvão e “eliminar gradualmente” os subsídios aos combustíveis fósseis.

A frase exata redigida no documento final foi sujeita a um intenso debate, e a decisão final, acima menciona,

decepcionou muitos. Contudo, na nossa visão, ainda que com espaço para uma abordagem mais rígida, o texto

deixa claro a mensagem de que, no longo prazo, os combustíveis fósseis enfrentam perspectivas difíceis, o que

vemos como um avanço importante.
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Desdobramentos dos três principais tópicos discutidos na COP26

Todos os olhos voltados aos esforços dos países para cumprir o prometido

Em linhas gerais, destacamos três desdobramentos principais da COP26: (i) a aprovação do emblemático Artigo 6

do Acordo de Paris, ainda que existem pontos remanescentes a serem definidos; (ii) o compromisso assumido

pelos países desenvolvidos de cumprir o acordo original de financiamento climático aos países em

desenvolvimento no montante de US$100bn até 2023; (iii) a criação do primeiro pacto climático internacional que

faz referência explicita ao uso dos combustíveis fósseis e aborda os limites do uso de carvão.

Além dos pontos acima mencionados, vale ressaltar outros avanços importantes que foram feitos nos primeiros

dias da COP26 (veja abaixo nosso relatório completo), com destaque para: (i) novas NDCs por parte da Argentina,

Brasil e Índia, dentre outros países; (ii) novas promessas de emissões líquidas zero feitas pela Índia, Tailândia,

Nepal, Nigéria e Vietnã; (iii) o compromisso por ~105 líderes de interromper e reverter o desmatamento e a

degradação da terra até 2030; e (iv) o acordo por mais de 90 nações de reduzir as emissões de metano em 30% até

2030.

Em resumo, embora reconheçamos que as conclusões da COP26 não foram tão longe quanto o esperado e mais

ações são necessárias para limitar o aquecimento global, vemos que o evento teve um saldo final positivo, e a

atenção agora se volta aos esforços dos países para cumprirem o que eles se comprometeram, de forma a

mostrarem seu progresso na COP27.

O que está por vir

Clique aqui para acessar o relatório completo sobre a COP26 Pt. I

https://researchxp1.s3.sa-east-1.amazonaws.com/20211103+COP26+Feedback+%5BPORT%5D+vFinal.pdf


Disclaimer

Equity Research

25 de novembro de 2021
/ ESG COP26

6

Fonte: Research XP.

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021,

tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de

compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP

Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma

independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que

sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um

analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na

Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da

XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –

ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar

autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de

suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente

orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não

são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser

divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento

expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções

dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,

resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas

projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os

eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com

utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração

do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as

cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e

nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os

eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração

recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No

mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao

vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas

posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não

está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou

a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos

investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que

são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas:

cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de

suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar

um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de

alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de

mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO

VAREJO.
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