
Perguntas Frequentes: 
Avaliações Platts de Preços 
de Crédito de Carbono
Seis meses após o lançamento da avaliação Platts CEC, o interesse nos mercados voluntários de crédito 
de carbono continuou aumentando. Os compradores estão não só procurando compensar as emissões 
de créditos de carbono, mas também aumentar o foco em como essas emissões são compensadas, 
o que levou a um aumento na demanda por créditos gerados por projetos baseados na natureza e na 
comunidade. A Platts lançou duas novas avaliações de crédito de carbono para trazer a tão necessária 
transparência adicional a esses mercados: as avaliações Platts CNC e Platts Household Devices.

Junto com a avaliação Platts CEC, essas avaliações adicionais fornecerão um panorama abrangente dos 
preços no mercado global voluntário de créditos de carbono, o qual está em rápido desenvolvimento.

O que é a avaliação de preço Platts CNC?
A Platts lançou uma avaliação diária de preços que reflete 
os créditos de carbono de projetos que oferecem soluções 
baseadas na natureza mais competitivos, tanto em dólares 
(US$/tCO2e) como em euros (€/tCO2e). A avaliação Platts 
CNC reflete o valor às 16h30 de Londres e representa cinco 
lotes de 1.000 unidades de CO2e cada. A Platts reflete os 
créditos de projetos baseados na natureza que trazem 
co-benefícios padrão dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (SDG) (isto é, Ação Climática), certificados pelos 
seguintes grupos: The Gold Standard, Climate Action Reserve 
(CAR), Verified Carbon Standard (VCS), Architecture for 
REDD+ Transactions e American Carbon Registry (ACR).

Tanto a Anulação/Redução de Créditos de Carbono de 
soluções com base na Natureza (isto é, prevenção do 
desmatamento, REDD+) como os Créditos de Remoção 
de Carbono (isto é, sequestro de solo, reflorestamento/
florestamento) podem ser usados na avaliação Platts CNC.

A avaliação Platts CNC reflete o mercado spot para 
vencimentos ou períodos específicos compreendidos nos 
últimos cinco anos, com entrega no ano corrente. A Platts 
não publica valores separados para diferentes períodos 
da avaliação CNC, mas reflete ofertas de compra, venda 
e negócios nos quais um comprador concorda em aceitar 
quaisquer períodos disponíveis para entrega no ano corrente. 
A avaliação não reflete as diferenças de preço causadas por 
co-benefícios adicionais não padrão associadas ao projeto 
ou à localização, os quais podem ter um impacto mensurável 
sobre o custo de um crédito de carbono específico. Embora 
o processo de avaliação Platts CNC possa usar créditos que 
caracterizam co-benefícios adicionais ou regiões geográficas 
específicas, esses podem ser normalizados para o crédito 
neutro baseado na natureza para fins da avaliação.

O que é a avaliação de preços 
Platts Household Devices?
A Platts lançou uma avaliação diária de preço que reflete os 
créditos de carbono de eletrodomésticos mais competitivos 
em US$/tCO2e e €/tCO2e às 16h30, horário de Londres. A 
avaliação Platts dos créditos de carbono de eletrodomésticos 
reflete 20 lotes de 1.000 unidades de CO2e cada. A Platts 
reflete créditos de projetos de eletrodomésticos que trazem 
co-benefícios padrão dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (isto é, Boa Saúde & Bem-Estar, Fome Zero) 
de projetos certificados pelos seguintes grupos: The Gold 
Standard, Climate Action Reserve (CAR), Verified Carbon 
Standard (VCS), Architecture for REDD+ Transactions e 
American Carbon Registry (ACR).

A Avaliação Platts Household Devices reflete o mercado 
spot de períodos específicos compreendidos nos últimos 
três anos, com entrega no ano corrente. A Platts não publica 
valores separados para diferentes períodos da avaliação 
de eletrodomésticos, mas reflete ofertas de compra, venda 
e negócios nos quais um comprador concorda em aceitar 
quaisquer períodos disponíveis para entrega no ano corrente. 
A avaliação não reflete as diferenças de preço causadas por 
co-benefícios adicionais não padrão associadas ao projeto 
ou à localização, os quais podem ter um impacto mensurável 
sobre o custo de um crédito de carbono específico. Embora 
o processo de avaliação Platts Household Devices possa 
usar créditos que caracterizam co-benefícios adicionais 
ou regiões geográficas específicas, esses podem ser 
normalizados para o crédito neutro para fins da avaliação.
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Qual a diferença desses preços para 
os da avaliação Platts CEC?
A avaliação Platts CNC vai propiciar transparência adicional 
de preços para créditos de carbono em projetos de soluções 
baseadas na natureza, que estão em alta demanda no 
mercado e muitas vezes têm preços diferentes de outros 
tipos de créditos de carbono. Projetos de captura de carbono 
baseados na natureza, muitos deles de prevenção do 
desmatamento e projetos REDD+, constituem uma grande 
proporção dos créditos disponíveis no mercado voluntário 
de crédito de carbono. Embora esses projetos possam ser 
incluídos na avaliação Platts CEC, eles frequentemente têm 
um prêmio em relação ao preço de outros tipos de projetos 
de crédito de carbono voluntário, como energia renovável. A 
avaliação Platts CNC vai trazer transparência de preços para 
uma parte do mercado voluntário de crédito de carbono, 
que atualmente está muito ativo, mas não está totalmente 
refletido no mercado elegível ao sistema de compensação e 
redução de carbono para a aviação internacional (CORSIA).

A avaliação Platts Household Devices será o primeiro 
preço de créditos de carbono que reflete totalmente 
os créditos de carbono gerados por projetos voltados a 
eletrodomésticos, como fogões, por exemplo. Os projetos de 
eletrodomésticos geralmente são gerenciados localmente, 
projetos baseados na comunidade que trazem fortes co-
benefícios adicionais de SDG. Como resultado, os créditos 
de carbono gerados por esses tipos de projetos costumam 
ser negociados com um prêmio substancial em relação 
a projetos maiores com menos co-benefícios. Embora os 
projetos de eletrodomésticos sejam classificados como 
projetos de Anulação/Redução, esses normalmente são 
negociados independentemente de outros projetos de 
Anulação/Redução.

A introdução desses dois novos conjuntos de avaliações de 
preços para a cobertura do mercado voluntário de carbono 
da Platts proporcionará mais transparência aos mercados 
voluntários de carbono em evolução, em um momento em 
que aumenta o foco nas emissões de gases de efeito estufa 
em todos os diferentes setores da economia. O crescente 
conjunto de avaliações de crédito de carbono da Platts 
ajudará os participantes do mercado a fazer escolhas 
fundamentadas sobre o preço do carbono, que continuará 
tendo cada vez mais influência nas decisões da empresa, do 
investidor e do comprador no futuro.

Como a Platts avalia os preços 
de crédito de carbono?
Todas as avaliações Platts dos créditos de carbono do 
mercado voluntário refletem ofertas de compra, venda e 
negócios de quaisquer créditos elegíveis conforme relatado no 
processo Platts Market on Close, nos mercados de corretagem 
e varejo, ou em instrumentos de negociação e troca para 
entrega dentro do ano corrente. No caso da avaliação 
Platts CNC, isso incluiria qualquer atividade comercial em 
instrumentos que reflitam a entrega de créditos de carbono de 
projetos com soluções baseadas na natureza.

Todas as informações utilizadas na composição da avaliação 
são divulgadas, com transparência, nas plataformas da Platts.

Por que esses preços são importantes?
 – Essas novas avaliações de preços trazem transparência 

adicional para um mercado opaco e de rápido 
desenvolvimento.

 – Fornecem os primeiros preços diários concretos para 
créditos de carbono de eletrodomésticos.

 – Ajudam compradores e vendedores a tomar decisões com 
convicção para fins de planejamento e negociação.

Onde os preços e os comentários são publicados?
 – Platts Platform

 – Platts Live 

 – Comentário: European Marketscan, Asia Pacific Arab Gulf 
Marketscan, US Marketscan

Quem eu devo contatar para saber mais 
sobre esta avaliação do preço?
Platts Carbon Team: platts_carbon@spglobal.com 
Platts Price Group: pricegroup@spglobal.com
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