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Tivemos um ano intenso em 2018. O tema Energia, com o qual o Instituto Escolhas
trabalha desde sua fundação, ganhou uma relevante contribuição com o lançamento
do estudo sobre os reais custos e benefícios das fontes do setor elétrico. O estudo
trouxe uma metodologia inédita para valorar os atributos de cada uma das fontes e
seus resultados possibilitam um debate mais transparente sobre as escolhas do setor
elétrico brasileiro.
Isso mostra a persistência do Escolhas e os avanços no cumprimento do objetivo para
os quais foi criado: fomentar com dados de qualidade o debate e as decisões públicas
em prol de um desenvolvimento mais sustentável. No momento em que o debate
público precisa cada vez mais de evidências para subsidiá-lo, o trabalho do Escolhas se
consolida e se torna cada vez mais relevante.
Também em 2018 tivemos o prazer de acompanhar a defesa das dissertações de
mestrado dos nossos primeiros quatro bolsistas da Cátedra Escolhas de Economia
e Meio Ambiente. Os resultados da Cátedra reafirmam a teoria de mudança do
Instituto que aposta na produção de dados qualificados para avaliar os trade-offs do
desenvolvimento econômico e subsidiar decisões entre escolhas difíceis.
Como vocês poderão observar, os resultados de 2018 nos permitem trabalhar
cada vez mais e junto com parceiros na construção de soluções que viabilizem o
desenvolvimento sustentável.
Boa leitura!
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Destaques

Em 2018 lançamos um importante estudo que trouxe no título a pergunta: Quais
os reais custos e benefícios das fontes de geração elétrica no Brasil? durante
o Seminário Segurança e Sustentabilidade da Matriz Elétrica Brasileira que reuniu
importantes interlocutores do tema. Ainda no âmbito do estudo, publicamos uma
análise sobre os custos econômicos de concluir as obras da Usina Nuclear de Angra 3,
o que marcou outro momento importante do ano.
Além disso, criamos a plataforma Desmatamento Zero, que possui uma interface de
fácil navegação, possibilitando a exploração de dados do estudo Qual o impacto do
desmatamento zero no Brasil? por meio de gráficos, mapas e tabelas. Sobre o tema
também foram produzidos dois vídeos: Florestas desprotegidas na Amazônia: quanto
tempo vão durar? e Qual o impacto do desmatamento zero no Brasil? que obtiveram
juntos 5.495 visualizações.
Já a Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente celebrou o total de quatro
pesquisas concluídas e defendidas pelos seus bolsistas.

Marçal Neto

Confira agora mais detalhes de nossas atividades ao longo do ano.

Ricardo Sennes - presidente do Escolhas - no lançamento do estudo de energia
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Energia
Após a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil por 10 dias alterando o fornecimento
de combustíveis, distribuição de alimentos e insumos médicos, o país ficou à beira do
colapso. A paralisação foi motivada pela disparada no preço do óleo diesel.

[Série
Policy Brief]

Foi nesse momento que o Escolhas preparou uma publicação para ajudar a entender
como essa dependência pelo transporte automotivo impacta a nossa vida hoje,
cobrando um alto preço para o planeta e as gerações futuras. Assim, inaugurando a
série, lançamos em junho o primeiro Policy Brief com o título “Chegou a hora de
falar sobre imposto de carbono no Brasil – Lições aprendidas com a greve dos
caminhoneiros”, uma análise sobre os desafios da implementação da taxação de
carbono no Brasil.

Acesse: Chegou a hora de falar sobre imposto de carbono no Brasil

Policy Brief

Nº 1

Junho de 2018

Chegou a hora de falar
sobre imposto de
carbono no Brasil
Lições aprendidas com a greve dos caminhoneiros
Por Shigueo Watanabe, Sergio Leitão e Jaqueline Ferreira

A greve dos caminhoneiros explicitou o esgotamento
do modelo dependente das rodovias e combustíveis fósseis.
1
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Energia

[Estudos]
N
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Em outubro de 2018 lançamos o estudo: Quais os reais custos e benefícios das
fontes de geração elétrica no Brasil?, que foi idealizado e coordenado pelo Escolhas
com a execução técnica da PSR Consultoria. A pesquisa apresenta uma metodologia
inédita que calcula o custo total da geração de energia no Brasil por meio da avaliação e
da valoração dos atributos de cinco componentes para cada fonte de geração do Plano
Decenal de Energia (PDE) 2026, que são: termelétrica a gás natural; usina de biomassa;
usina eólica; usina hidrelétrica e usina solar fotovoltaica.
A principal conclusão do estudo é que, em relação às fontes renováveis da matriz
elétrica brasileira, é possível até 2026 aumentar a participação sem que isso acarrete
custos significativos para a operação do sistema elétrico. E até 2035, o país pode
aumentar em 68% a participação de energia eólica, solar e biomassa em sua matriz
elétrica, em relação a previsão do PDE 2026, totalizando 44% da composição da
matriz. Essa mudança pode ocorrer sem afetar a competitividade e a atratividade dos
megawatt-hora (MWh) dessas fontes para os consumidores.

Acesse o estudo: Quais os reais custos e benefícios das fontes de geração elétrica no Brasil?

QUAIS OS REAIS CUSTOS
E BENEFÍCIOS DAS
FONTES DE GERAÇÃO
ELÉTRICA NO BRASIL?
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Energia
O lançamento foi realizado em parceria com a Folha de São Paulo durante o Seminário
Segurança e Sustentabilidade da Matriz Elétrica Brasileira e contou com a
presença de importantes pesquisadores do tema dentre os quais estavam Lavinia
Hollanda, diretora-executiva da Escopo Energia; Bernard Appy, diretor do Centro de
Cidadania Fiscal (CCiF); Elena Landau, advogada da Sergio Bermudes Advogados e
Zeina Latif, economista-chefe na XP Investimentos. O evento teve ampla cobertura de
veículos de imprensa como Globo News, rádio CBN, Jornal Valor Econômico, dentre
outros, totalizando mais de 50 inserções em mídia espontânea.

[Seminários]

Marçal Neto

Acesse a cobertura da Folha de S.Paulo

Seminário Segurança e Sustentabilidade da Matriz Elétrica Brasileira no auditório Folha
de São Paulo com os pesquisadores convidados
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Energia
E como um desdobramento dessa mesma pesquisa, em dezembro foi lançado o estudo
que apontou quais são os impactos econômicos de concluir as obras da Usina
Nuclear de Angra 3, marcando outro momento importante do ano. O estudo comparou
a opção de ter a fonte nuclear no sistema elétrico com os custos de não prosseguir com
a obra, concluindo que a melhor opção é não finalizá-la. Em outras palavras, a melhor
decisão seria não prosseguir com Angra 3 e substituir a produção de energia nuclear
por solar, o que representaria uma economia de R$ 12,5 bilhões ao longo de 35 anos.

[Angra 3]

O tema foi pauta do Jornal Estado de São Paulo e gerou intenso debate no Canal
Energia, quando a Eletronuclear (subsidiária pela Eletrobrás) contestou o estudo por
meio de nota técnica. O fato demonstra que a repercussão jogou luz sobre a questão
às vésperas de um novo governo, que apontou como prioridade a geração de energia
nuclear, assumir a gestão do país.

Acesse: Custos e Benefícios de Angra 3

Estado de S.Paulo - Energia da usina Angra 3 é mais cara até do que geração solar, diz estudo

Canal Energia - Eletrobras contesta estudo contrário a Angra 3 e o acusa de “distorcer fatos”

A. M. Teixeira

Canal Energia - Entidade defende estudo sobre Angra 3 e cobra transparência na tarifa da usina
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Agricultura e Florestas

[Plataforma]

Com o objetivo de traduzir os resultados do estudo Qual o Impacto do Desmatamento
Zero no Brasil? para uma linguagem mais acessível, o Instituto Escolhas criou uma
plataforma digital que disponibiliza por meio de gráficos, mapas e tabelas os
dados econômicos e biofísicos do estudo que analisou os impactos econômicos
no PIB caso exista um compromisso político em parar o desmatamento hoje no país.
A plataforma permite o download gratuito das informações a partir das regiões, onde
o usuário pode acessar as projeções sobre o desmatamento por biomas: Amazônia,
Cerrado e Mata Atlântica. O dados do estudo mostram que se todo o desmatamento no
Brasil, legal e ilegal, fosse cessado imediatamente, os impactos sociais e econômicos no
país seriam praticamente nulos, com uma redução de apenas 0,62% no PIB acumulado
entre 2016 e 2030.
Plataforma Desmatamento Zero

QuAL O ImPAcTO dO dESmATAmENTO zERO NO BRASIL?

cenário de linha de base

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

6

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
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Agricultura e Florestas
Somando esforços para disseminar entre diferentes públicos e de forma ampla os
resultados do estudo, o Escolhas também lançou dois vídeos sobre o desmatamento:
Florestas desprotegidas na Amazônia: quanto tempo vão durar? e Qual o
impacto do desmatamento zero no Brasil? Os recursos audiovisuais permitiram
dar destaque aos dados do estudo sobre o pequeno impacto no PIB caso o país
parasse de desmatar (menos de 1% acumulado entre 2016 e 2030) e sobre o fim dos
estoques de florestas nativas não protegidas no Maranhão já em 2022 caso o ritmo de
desmatamento atual continue.

[Vídeos]

Assista: Florestas Desprotegidas na Amazônia

Assista: Qual o impacto do desmatamento zero no Brasil?
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Cátedra Escolhas de
Economia e Meio Ambiente

[Edital 2018]
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A segunda edição do Programa de Bolsas do Instituto Escolhas em 2018 selecionou
sete estudantes, três a mais do que na edição passada em 2017. No total foram três
bolsistas de mestrado e quatro de doutorado dentre 23 candidatos e candidatas.
Esse aumento no número de bolsistas revela a ampliação do interesse no cruzamento
das temáticas economia e meio ambiente.
As pesquisas escolhidas tratam de temas como a valoração da água utilizada na
produção de cana de açúcar; a mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
do setor pecuário brasileiro; os empregos verdes; a conexão entre comércio exterior
e poluição; os subsídios da tarifa de transporte urbano; os impactos regionais dos
investimentos em geração de energia elétrica e os impactos de uma política ambiental
de cunho fiscal na economia.
O Programa de Bolsas da Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente,
patrocinado pelo Itaú-Unibanco, tem como finalidade incentivar a formação de
profissionais que desenvolvem pensamento crítico e pesquisa de excelência sobre
as questões socioambientais contemporâneas, a partir da abordagem das ciências
econômicas.

PROGRAMA DE BOLSAS DA
CÁTEDRA ESCOLHAS
ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Sônia Mele

Bolsistas selecionados em 2018
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Economia e Meio Ambiente

[Defesas]
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Conheça agora os bolsistas que defenderam suas pesquisas em 2018: (Clique no nome
do bolsita para saber mais)
Jaquelini Gelain defendeu em fevereiro de 2018 dissertação desenvolvida na Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), em Piracicaba. A pesquisadora
analisou o custo-benefício das exportações de água virtual (quantidade total de água
utilizada no processo de produção agropecuária ou industrial) realizada pelo Brasil por
meio de dez produtos agropecuários, agrupados em cinco grandes categorias: açúcar,
café, milho, soja e boi. O resultado mostra que o país exportou, entre 2002 e 2016,
2,5 trilhões de metros cúbicos (m3) de água virtual embutida nesses produtos (o que
equivale a 1 bilhão de piscinas olímpicas cheias).
Roberto Amaral Santos defendeu em maio de 2018 dissertação pela Fundação
Getulio Vargas (FGV/SP). Sua pesquisa concluiu que o aumento da frota de veículos a
gás natural reduz o preço de combustíveis, mas o fenômeno não é garantia de redução
de emissões, pois o valor se refere apenas aos poluentes que saem do escapamento
dos veículos e não considerou o processo de produção dos combustíveis, o que pode
alterar esse resultado. Isso acontece porque, enquanto o gás natural é um derivado de
petróleo, o etanol é um combustível renovável, que sequestra carbono ao ser produzido.
Ricardo Campante defendeu sua dissertação em maio de 2018 no Departamento
de Economia Aplicada da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de
Ribeirão Preto da USP e pesquisou o custo do tempo gasto no tráfego da cidade de
São Paulo entre as pessoas que se deslocam a trabalho, concluindo que é da ordem de
R$ 7 bilhões por ano. O tema da pesquisa foi pauta do Jornal Nexo que destacou o fato
do pesquisador usar microdados e não valores médios para realizar a análise, o que
caracteriza o ineditismo em seu trabalho.
Bruno Souza defendeu em agosto de 2018, na Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) dissertação que projeta
impactos econômicos das mudanças climáticas na produção agrícola brasileira.
Os resultados obtidos mostram que as perdas totais na produção destas culturas
alcançariam cerca de R$ 647 bilhões, o equivalente a 9,7% do PIB brasileiro em 2017, no
cenário otimista.
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Cátedra Escolhas de
Economia e Meio Ambiente

Em parceria com o Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo
(NEREUS/USP), o Instituto Escolhas realizou em setembro de 2018 o curso Economia e
Meio Ambiente – Equilíbrio Geral Computável (EGC), que abordou o uso de modelos
computáveis de equilíbrio geral para análise de impacto macroeconômico de políticas e
questões ambientais. As aulas foram ministradas pelo professor de economia Joaquim
Bento de Souza, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ – USP.

[Cursos]

Marçal Neto

Curso ministrado pelo professor
Joaquim Bento (Esalq/USP)

início

voltar

avançar

Instituto Escolhas

Relatório de atividades | 2018

29

Diálogos com a Sociedade

Comunicação

Outra atividade de destaque foi a nossa participação na celebração dos 30
anos da Constituição Federal de 1988. O Seminário “30 anos da Constituição
Socioambiental” foi realizado em Brasília no dia 3/10 em parceria com o Instituto
Socioambiental (ISA), Ministério Público Federal (MPF), Fundo Brasil de Direitos
Humanos, Instituto Direito por um Planeta Verde (IDPV), com o objetivo de celebrar
a data e debater a situação dos direitos coletivos das comunidades indígenas e
tradicionais. O evento contou com a presença da procuradora-geral da República Rachel
Dodge; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin e do exministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto.

O Instituto Escolhas se empenha em comunicar de modo fácil, simples e direto os
conteúdos dos estudos e análises que desenvolve. Reservamos em nosso portal um
ambiente para curadoria de conteúdo, onde publicamos notícias relacionadas ao
nossos temas e outras abordagens que tenham conexão direta com a nossa área de
atuação, a fim de noticiar nosso posicionamento a respeito dos assuntos estudados e
que estamos debatendo.
Caso queira acessar todas as entrevistas veiculadas clique nos links abaixo.
Além disso, o Boletim do Escolhas apresentou mensalmente um nome de destaque
para a sua “Entrevista do Mês” com o intuito de fornecer para a sociedade visões
distintas e plurais sobre os principais desafios do país. Destacamos aqui alguns nomes
entrevistados pelo nosso canal ao longo do ano: Neca Setúbal, Roberto Rodrigues,
Rogério Arantes, Jurema Werneck.
Caso queira acessar todas as entrevistas veiculadas acesse aqui Entrevista do Mês.

Mesa de abertura do Seminário sobre a Constituição Federal

Leonardo Prado
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Números da comunicação

85 citações na mídia;
115 notícias veiculadas
ao longo do ano no
site institucional;
12 Boletins Mensais
(newsletter) enviados
para um banco com mais
de 5 mil inscritos.
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Transparência
O Instituto Escolhas preza pela transparência em sua gestão institucional e por isso
disponibiliza anualmente o relatório de atividades, as certidões e os certificados
emitidos por órgãos públicos, as demonstrações contábeis e os relatórios da auditoria
independente – contratada especificamente para auditar as contas do Instituto,
atestando a veracidade e adequação das informações prestadas e o de acordo com as
práticas contábeis e leis em vigor no país.
Estatuto Social

Demonstração Contábil Anual 2018

Relatórios anuais de auditores independentes 2018

Certidão Negativa de Débito

Certificado de Regularidade do FGTS

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certificado de Entidade Ambientalista

Declaração de isenção ITCMD
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Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, n° 445,
1° andar, sala 11, Pinheiros
São Paulo, SP - CEP: 05415-030

www.escolhas.org
siga Instituto Escolhas
@_escolhas
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