
RelatóRio de atividades | 2017

avançar



INSTITUTO ESCOLHAS

O Instituto Escolhas é uma associação civil 
sem fins lucrativos, formalizada em agosto 
de 2015, que tem como visão a compreensão 
de que somente argumentos qualificados 
podem superar a polarização dos “trade-
offs” da economia e sustentar decisões entre 
escolhas difíceis, permitindo a construção 
de soluções efetivas para o desenvolvimento 
sustentável. A missão do Instituto Escolhas 
é qualificar o debate sobre sustentabilidade 
por meio da tradução numérica dos impactos 
econômicos, sociais e ambientais das 
decisões públicas e privadas. Seu objetivo 

é produzir estudos, análises e relatórios 
que amparem novas leituras e argumentos 
capazes de superar a polarização ideológica 
das escolhas conflituosas do planejamento. 

O Instituto Escolhas, com sede em São 
Paulo, possui uma estrutura de governança 
composta por um Conselho Diretor, órgão 
máximo de deliberação, um Conselho 
Fiscal, que supervisiona as atividades 
financeiras, e um Conselho Científico, 
cujo objetivo principal é auxiliar no 
desenvolvimento das atividades de pesquisa.
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O destaque do trabalho do Escolhas em 2017 foi 

o estudo Qual o impacto do desmatamento zero

no Brasil?, porque partimos de uma pergunta 

que muitos tinham receio de fazer e fomos 

atrás da resposta, sem nos orientarmos por 

qualquer um dos lados que participam do 

debate. E o resultado que obtivemos mostrou 

que, se o país parar de desmatar, a economia não 

sofrerá prejuízo nem faltará terra para bancar a 

expansão da produção agropecuária brasileira.

Com isso, acreditamos que a hipótese de trabalho 

do Escolhas, de que é preciso colocar números nas 

discussões para que o debate sobre um problema 

possa se livrar de preconceitos que impedem 

uma busca real de soluções, tem se mostrado 

totalmente pertinente. Conseguimos demonstrar 

que o que se pensava inicialmente – que barrar 

o desmatamento impediria o crescimento da

produção, prejudicaria as exportações e a economia 

do país – não se justificava. Ao fazer isso, 

pensamos estar dando uma grande contribuição.

A questão, detectada no estudo, porém, é o que 

APRESENTAÇÃO

vai acontecer com quem depende da atividade do 

desmatamento – majoritariamente pobres - e vai 

perder, teoricamente, sua ocupação. É isso - que 

é chamado de o elo perdido dos estudos sobre 

desmatamento - que conseguimos romper e fazer 

uma investigação que lança luz na necessidade 

de se pensar em propostas para que os setores 

mais vulneráveis da sociedade não paguem o 

preço das decisões que precisam ser tomadas.

O Instituto Escolhas tem como parte do 

seu método de trabalho o diálogo com os 

setores envolvidos com a temática ao longo 

do desenvolvimento do estudo. No caso do 

desmatamento zero, fizemos reuniões ao longo 

de sua execução para apresentar a metodologia, 

resultados parciais e finais para os representantes 

dos setores agropecuário, financeiro e 

ambientalista. O estudo confirmou, mais uma vez, 

a importância dessa metodologia, que contribuiu 

não só para aprimorar o estudo como também 

para articular pessoas em torno do tema. 

Temos convicção de que é sentando em torno 

de uma mesa, independentemente da posição 

de cada um, que estaremos colaborando para 

o que o país mais precisa neste momento:

debater os grandes problemas nacionais.

O Escolhas parte da premissa que, se não 

“organizarmos a divergência” sobre um problema, 

jamais conseguiremos construir consensos, 

porque os envolvidos sequer conseguirão entender 

o que os separa. Por isso, acreditamos que

sistematizar e organizar os dados, e conversar 

abertamente sobre eles, são os passos iniciais 

para encontrar as soluções que tanto precisamos. 

Boa leitura! 

Sergio Leitão,

Diretor Executivo do Instituto Escolhas
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A Cátedra de Economia e Meio Ambiente 

promoveu três cursos com especialistas 

nacionais e internacionais nos temas 

Tributação e Meio Ambiente, Economia 

do Meio Ambiente e Mobilidade Urbana 

e seus Impactos Socioambientais.

O Programa de Bolsas de Estudos da Cátedra 

concedeu quatro bolsas de mestrado na área de 

Economia com temas relacionados a mobilidade 

urbana, alternativas de transporte, água e 

produtividade agrícola e mudança climática, 

e lançou um segundo edital para 2018.

A Cátedra também lançou o Hub de Estudos, 

plataforma online de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática Economia e Meio Ambiente. 

Hospedado no site do Escolhas, possibilita 

uma busca inteligente por temas, o resumo e 

o respectivo link para acesso aos documentos 

(estudos, artigos, teses e dissertações, relatórios e 

outros) que tratam de economia e meio ambiente.
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DESTAQUES

O estudo Qual o impacto de zerar as emissões 

do setor elétrico no Brasil? concluiu que 

a transição para um setor elétrico com zero 

emissões de carbono no país teria um importante 

papel na redução de emissões do setor de energia 

e praticamente não influenciaria o PIB e a renda 

familiar, tanto em cenários de crescimento 

econômico otimistas quanto pessimistas: 

impacto de menos de 0,2% sobre o PIB e 

menor do que 0,5% sobre a renda em 2050.

Para responder quais seriam os impactos sociais 

e econômicos caso adotássemos uma política 

de desmatamento zero, o Escolhas desenvolveu 

o estudo Qual o impacto do desmatamento 

zero no Brasil?. Seu resultado mostrou que, 

se todo o desmatamento – e a consequente 

expansão da fronteira agrícola – no Brasil 

acabasse imediatamente, haveria um impacto 

mínimo na economia do país: redução de apenas 

0,62% no PIB acumulado entre 2016 e 2030.
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Lançado em setembro, o estudo teve como objetivo 

verificar o impacto de zerar as emissões do setor 

elétrico no país, indo além do compromisso 

brasileiro com a Convenção do Clima para 

o setor, que é de aumentar a participação 

de fontes renováveis não hídricas – como 

biomassa, solar e eólica – para, no mínimo, 

23% da matriz elétrica brasileira até 2030. 

Resultados:

O resultado mostrou que a transição para um 

setor elétrico com zero emissões de carbono no 

país teria um importante papel na redução de 

emissões do setor de energia e praticamente não 

influenciaria o PIB e a renda familiar, tanto em 

cenários de crescimento econômico otimistas 

quanto pessimistas: impacto de menos de 0,2% 

sobre o PIB e menor do que 0,5% sobre a renda 

em 2050. Além disso, caso as emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) no setor elétrico sejam 

zeradas até 2050, haverá redução de 58,5 Mt CO2e, 

no cenário otimista de crescimento econômico 

e 40,1 Mt CO2e, no cenário pessimista.
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Qual o impacto de zerar 
as emissões do setor 
elétrico no Brasil?

WHAT IS THE IMPACT OF ZERO EMISSIONS 
FROM THE ELECTRICITY SECTOR IN BRAZIL?

Coordenação: Ligia Vasconcellos e Shigueo 

Watanabe Jr. (Instituto Escolhas)

Elaboração: William Wills (EOS 

Estratégia & Sustentabilidade)

Agradecimento: Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE)

Apoio: Instituto Clima e Sociedade (iCS)

ENERGIA

QuAL O ImPACtO dE zERAR AS EmISSõES dO SEtOR ELétRICO NO BRASIL?

instituto escolhas

Estudos

Estudo complEto: http://escolhas.org/

wp-content/uploads/2017/09/171020_Re-

lat%C3%B3rio-Completo_revis%C3%A3o-fi-

nal1.pdf.

sumário ExEcutivo: http://esco-

lhas.org/wp-content/uploads/2017/09/

Fd_210x280mm_15.pdf

https://www.canalenergia.com.br/espe-

ciais/53041095/emissoes-de-gee-no-setor

-eletrico-vies-de-alta

http://escolhas.org/estudos-do-escolhas

-em-2017-focam-na-reducao-de-emissoes

-por-eletricidade-e-desmatamento/

http://cdpla.net/pt-br/noticias/estudo-apon-

ta-impacto-econ%C3%B4mico-social-e-am-

biental-para-o-brasil-zerar-emiss%C3%B5es-

do-setor-0%20

Matérias publicadas:

Produtos: clique nos links
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Pesquisa iniciada em novembro de 2017 (com 

o lançamento previsto para setembro de

2018), estuda os vários aspectos que afetam 

a inserção de energia de fontes renováveis no 

Sistema Interligado Nacional (SIN). O objetivo 

é avaliar custos e benefícios reais de cada 

fonte de expansão, considerando os impactos 

(positivos ou negativos) para a operação do 

sistema elétrico. Os custos e benefícios serão 

analisados considerando a sinergia entre as 

fontes. Por exemplo, será analisado o benefício 

da complementariedade horária entre geração 

solar (produção concentrada durante o dia) e 

eólica no interior do Nordeste (maior produção 

de madrugada) e a complementariedade entre 

fontes intermitentes e as termelétricas. O produto 

final do trabalho será o Custo Marginal de 

Expansão (CME) de cada fonte, considerando as 

componentes anteriores, e um plano de expansão 

de geração e transmissão de mínimo custo.
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Coordenação: Sergio Leitão (Instituto Escolhas)

Elaboração: Bernardo Bezerra e Mario Veiga (PSR)

Agradecimento: Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e  Instituto de 

Energia e Meio Ambiente (IEMA)

Apoio: Instituto Clima e Sociedade (iCS)

ENERGIA

QUAIS OS REAIS CUSTOS E BENEFíCIOS DAS FONTES DE GERAçãO ELéTRICA NO BRASIL?

iNstituto EsColhas

ESTUDOS

INíCIO avançarvoltar
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Inspirada no estudo Impactos de Mudanças na 

Matriz Elétrica Brasileira, a plataforma permite 

que o usuário escolha em quais fontes de energia 

o Brasil deve investir para atender a demanda

de eletricidade até 2015, calculando o custo e 

as emissões decorrentes de suas escolhas. 

Ao longo de 2017, a plataforma foi 

visualizada 2.902 vezes, por

2.094 pessoas, de vários países:
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ENERGIA

#QUANTOé? GERAR ENERGIA

iNstituto EsColhas

PlATAFORmA 

http://quantoeenergia.escolhas.org/

link para a plataforma:

 “A plataforma é muito interessante 

e eu creio que a energia mais barata, 

sem dúvidas, é a solar, pois no 

período de seca, as hidrelétricas 

não dão conta e acabamos 

recorrendo às fontes petrolíferas.” 

(Joneilton Araújo, no Facebook)

 “A sociedade deveria poder 

escolher entre preço e metodologia 

de produção. Assim, a rede de 

transmissão seria alimentada 

de acordo com a demanda de 

compra e venda, gerando um preço 

melhor para o consumidor e maior 

competitividade para o setor.”

(Meny Gomes, no Facebook).

Brasil, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, França, Peru, Índia, Alemanha, Espanha, Angola, Suriname, Itália, Cabo Verde.

ClIquE no lInk
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Reunião técnica de trabalho promovida pelo 

Instituto Escolhas, para apresentação do escopo, 

premissas e metodologia do Estudo e debater 

com os representantes do setor elétrico.  O 

evento, realizado dia 10 de novembro, teve a 

presença de 35 pessoas, entre representantes 

do setor elétrico, do governo federal, de 

empresas e associações representativas.
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ENERGIA

QUAIS OS REAIS CUSTOS E BENEFíCIOS DAS FONTES DE GERAçãO ELéTRICA NO BRASIL: 
INSUMOS PARA A ANáLISE QUALIFICADA DO TEMA 

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

QUAIS OS REAIS CUSTOS E BENEFÍCIOS DAS
FONTES DE GERAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL: 
INSUMOS PARA A ANÁLISE QUALIFICADA DO TEMA

PROGRAMAÇÃO

REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO PROMOVIDA PELO INSTITUTO ESCOLHAS EM 
PARCERIA COM O INSPER E A EPE
DATA: 10/11/2017

LOCAL: INSPER, SALA 308 - RUA QUATÁ,300, VILA OLÍMPIA

HORÁRIO: 08:30 – 12:00

8:30 – 9:00 Recepção (com café da manhã)

9:00 – 9:10 Boas-Vindas – Marcos Lisboa (Presidente do Insper) e Ana Toni 
(Presidente do Escolhas)

9:10 – 9:20 Perspectiva do MME – Paulo Pedrosa (Secretário Executivo MME)

9:20 – 9:30 Perspectiva da EPE – Luiz Barroso (Presidente da EPE)

9:30 – 9:40 Apresentação do Projeto – Sergio Leitão (Diretor do Escolhas)

9:40 – 10:10 Apresentação dos componentes do estudo – Mario Veiga (presidente 
PSR), consultoria técnica responsável pela realização do estudo

10:10 – 11:00 Debate 

11:00 – 11:20 Financiamento do Setor Elétrico e a mudança da TJLP – Vinícius 
Carrasco (economista, PUC-RJ)

11:20 – 12:00 Debate
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Audiência pública realizada no dia 15 de agosto, 

em Brasília, pela Comissão do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados, com a participação de Sergio Leitão, 

diretor executivo do Escolhas, falando sobre 

as perspectivas para o setor elétrico no país. 

Sergio Leitão, diretor executivo do Escolhas, 

participou do workshop, em 17 de outubro, na sede 

da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no Rio de 

Janeiro, em painel sobre a gestão da matriz elétrica 

brasileira diante da presença cada vez maior de 

fontes renováveis e da variabilidade climática. O 

workshop foi realizado pelo iCS, EPE e Ágora.
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ENERGIA

QUAL é A FONTE DE ENERGIA QUE VAI GARANTIR A ESTABILIDADE E
A SEGURANçA DO SETOR ELéTRICO BRASILEIRO? 

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/debate-sobre-matriz-e-

nergetica-traz-desafios-para-seguranca-do-

setor-eletrico-no-brasil/

https://www.youtube.com/watch?v=8gc_TC-

zhlVQ

Matéria publicada:

link para evento:

ClIquE no lInk

ClIquE no lInk

FUTURO DO SETOR ELéTRICO SEGURANçA E FLExIBILIDADE 
NOS CONTExTOS DE BRASIL E ALEMANHA 
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E FlORESTAS
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O estudo, lançado em 30 de outubro, procura res-

ponder quais seriam os impactos sociais e econô-

micos caso adotássemos uma política de desma-

tamento zero. A proposta é principalmente medir 

os impactos do fim do desmatamento, entendendo 

suas consequências sobre o Produto Interno Bruto 

(PIB) e o setor agropecuário. O estudo joga luz na 

relação entre o desmatamento e a questão territo-

rial, classificando as terras que ainda podem ser 

desmatadas legalmente, no Cerrado, na Amazônia e 

na Mata Atlântica, a partir de sua aptidão agrícola. 

Mostra também o que aconteceria com o estoque 

de terras com vegetação nativa – onde é permi-

tido desmatar de acordo com o Código Florestal 

- em cada estado e bioma, caso as taxas atuais de

desmatamento se mantivessem constantes. Em um 

dos estados – o Paraná – esse estoque já acabou.

Principais resultados: 

Se todo o desmatamento – e a consequente 

expansão da fronteira agrícola – no Brasil acabasse 

imediatamente, seja legal ou ilegal, incluindo 

terras públicas e privadas, haveria um impacto 
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Coordenação: Sergio Leitão e Ligia 

Vasconcellos (Instituto Escolhas)

Análise biofísica e de uso da terra: Gerd Sparovek 

(Geolab – Esalq/USP), Vinícius Guidotti e 

Luis Fernando Guedes Pinto (Imaflora)

Análise econômica: Joaquim Bento de 

Souza Ferreira Filho (Esalq/USP)

Apoio: Climate and Land Use Alliance (CLUA)

AGRICULTURA E FLORESTAS

QUAL O IMPACTO DO DESMATAMENTO zERO NO BRASIL?

iNstituto EsColhas

ESTUDO

Estudo complEto: http://escolhas.org/

wp-content/uploads/2017/10/Relat%-

C3%B3rio-DEZER-Final.pdf

sumário ExEcutivo: http://esco-

lhas.org/wp-content/uploads/2017/10/

FD_210x280mm_DZ_11_AF.pdf

http://escolhas.org/zerar-o-desmatamento-

nao-impacta-economia-nacional/

http://escolhas.org/estudo-mostra-que-e-e-

conomicamente-viavel-zerar-desmatamen-

to-no-brasil/

Matérias publicadas:

Produtos:
QUAL O IMPACTO 
DO DESMATAMENTO 
ZERO NO BRASIL?

mínimo na economia do país. Isso significaria 

uma redução de apenas 0,62% no PIB acumulado 

entre 2016 e 2030, o que corresponderia a uma 

diminuição do PIB de R$ 3,1 bilhões por ano, no 

cenário mais drástico. Como comparação, apenas 

os subsídios para o custeio do Plano Safra foram 

de aproximadamente R$ 10 bilhões em 2017. 

Esse impacto no PIB poderia ser compensado 

apenas com um pequeno aumento (menos 

de 0,3%) na taxa atual de crescimento 

da produtividade da pecuária. 

ClIquE nos lInks
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Inspirada no estudo Quanto o Brasil precisa inves-

tir para recuperar 12 milhões de hectares de flores-

tas?, a plataforma digital ajuda a calcular o valor 

necessário para recuperar a área que foi desmatada 

nas propriedades rurais e a receita que a explora-

ção econômica do plantio da floresta pode gerar.
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AGRICULTURA E FLORESTAS

#QUANTOé PLANTAR FLORESTA

iNstituto EsColhas

PlATAFORmA 

http://quantoefloresta.escolhas.org/

link para a plataforma: 

“Parabéns ao Escolhas por oferecer 

à sociedade uma ferramenta de 

apoio à restauração florestal, 

processo mais que necessário em 

tempos de mudanças climáticas.”

(Adriana Ramos, do Instituto 

Socioambiental-ISA).

“Quero apenas agradecer e 

parabenizar pela ferramenta. 

Sou professor do ensino médio 

técnico em meio ambiente e a 

ferramenta vai auxiliar demais na 

disciplina sobre recuperação de 

áreas degradadas. Fantástico!” 

(Alex Iacone, no Facebook)

Ao longo de 2017, a plataforma foi 

visualizada 5.341 vezes, por 

2.499 pessoas, de vários países:

Brasil, Índia, França, Alemanha, Estados Unidos, Moçambique, Reino Unido, Portugal, Austrália, Equador, China, Holanda, Peru, Chile.

ClIquE no lInk
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O Instituto Escolhas aproveitou a primeira reunião 

no ano de 2017 do Grupo Desmatamento Zero 

(DZ), formado por um conjunto de organizações 

que trabalham com o tema, realizada em Brasília, 

em 17 de março, para apresentar a proposta e 

alguns resultados preliminares do estudo que foi 

desenvolvendo para medir o impacto econômico 

de zerar o desmatamento no Brasil. O objetivo 

foi estabelecer diálogo com as instituições para 

que dessem sugestões e apontassem questões 

que ajudassem a qualificar os dados que estavam 

sendo produzidos, aumentando sua capacidade 

de intervenção e interação com os setores 

governamental e agropecuário, diretamente 

responsáveis pela implantação de políticas que 

levem ao fim do desmatamento no país. Entre 

as organizações presentes estavam: Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), WWF-

Brasil, The Nature Conservancy (TNC), Instituto 

Socioambiental (ISA), Observatório do Clima, 

Imazon, Instituto Centro de Vida-ICV e Imaflora.

No dia 30 de junho, o Instituto Escolhas se 

reuniu novamente com o Grupo Desmatamento 
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AGRICULTURA E FLORESTAS

REUNIãO TéCNICA: APRESENTAçãO RESULTADOS PARCIAIS ESTUDO QUAL O IMPACTO DO 
DESMATAMENTO zERO NO BRASIL? PARA O GRUPO DESMATAMENTO zERO (Dz)

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/escolhas-apresenta-es-

tudo-para-grupo-desmatamento-zero/

http://escolhas.org/escolhas-discute-estu-

do-com-grupo-desmatamento-zero/

Matéria publicada: ClIquE no lInk

Zero, em Brasília, para uma nova apresentação 

de resultados parciais do estudo. A ideia desta 

segunda rodada foi mostrar detalhes da análise 

econômica do trabalho e como as sugestões feitas 

no primeiro encontro foram incorporadas. 

INíCIO avançarvoltar
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http://escolhas.org/escolhas-apresenta-estudo-para-grupo-desmatamento-zero/
http://escolhas.org/escolhas-discute-estudo-com-grupo-desmatamento-zero/


O Instituto Escolhas realizou uma nova rodada 

de apresentação dos dados preliminares do 

estudo Qual o impacto do desmatamento 

zero no Brasil?, em 4 de agosto. Os encontros 

foram realizados na sede do banco UBS, para um 

grupo voltado a discutir finanças sustentáveis, 

e na Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

O objetivo dessas reuniões prévias é receber 

sugestões e qualificar os dados que estão sendo 

produzidos. Entre os participantes dos encontros 

estavam Sylvia Coutinho, presidente do UBS, e 

Mário Sérgio Fernandes de Vasconcelos, diretor 

de Relações Institucionais da Febraban. 
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AGRICULTURA E FLORESTAS

REUNIãO TéCNICA: APRESENTAçãO DOS DADOS PRELIMINARES DO ESTUDO
QUAL O IMPACTO DO DESMATAMENTO zERO NO BRASIL?

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/escolhas-discute-desma-

tamento-zero-com-setor-financeiro/

Matéria publicada: ClIquE no lInk
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O evento promoveu debate e marcou o lançamento 

do estudo Qual o impacto do desmatamento 

zero no Brasil?. Organizado em parceria com 

o Insper e a Folha de S. Paulo, o encontro foi

realizado no dia 30 de outubro, no auditório do 

Insper. Durante o seminário, os pesquisadores 

Luis Fernando Guedes Pinto, do Instituto de 

Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

(Imaflora), Guerd Sparovek, da Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade 

de São Paulo (Esalq-USP), e Joaquim Bento de 

Souza Ferreira Filho, também da Esalq-USP, 

apresentaram os resultados do estudo. Em um 

segundo momento, Sylvia Coutinho, presidente 

do banco suíço UBS no Brasil, Marcos Lisboa, 

presidente do Insper,  Dulce Benke, da Sociedade 

Rural Brasileira, Luis Rheingantz Barbieri, da 

Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, 

Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto 

Escolhas, e o professor Ferreira Filho deram início 

ao debate Agropecuária e Desmatamento no 

Brasil, a partir de reflexões proporcionadas 

pelo estudo. A mediação foi realizada pelo 

jornalista da Folha de S. Paulo, Marcelo Leite. 
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AGRICULTURA E FLORESTAS

SEMINáRIO QUAL O IMPACTO DO DESMATAMENTO zERO NO BRASIL?

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

INíCIO avançarvoltar
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AGRICULTURA E FLORESTAS

instituto escolhas

Diálogos com a socieDaDe

conjunto de matérias publicadas no caderno 

mercado da FsP no dia 31 de outubro, com 

vídeos do evento na versão online.

especial Folha de s. Paulo

https://www1.folha.uol.com.br/

mercado/2017/10/1931697-eliminar-

desmatamento-retiraria-06-do-pib-ate-o-

ano-2030.shtml?mobile

http://www1.folha.uol.com.br/

mercado/2017/10/1931696-regiao-de-

fronteira-e-familias-pobres-sofrem-impacto-

com-desmatamento.shtml

http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/

eliminar-desmatamento-retiraria-06-do-pib-

ate-o-ano-2030-04020D983266D0996326

Matérias publicadas:

Produto:

http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/

qual-o-impacto-do-desmatamento-zero-no-

brasil-04024D9a3166D0996326?types=a&

http://escolhas.org/estudo-mostra-

que-e-economicamente-viavel-zerar-

desmatamento-no-brasil/

http://escolhas.org/estudo-do-instituto-

escolhas-e-destaque-na-folha-de-s-paulo/

http://escolhas.org/seminario-sobre-

desmatamento-zero-tera-transmissao-ao-

vivo/

clique nos links
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http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/eliminar-desmatamento-retiraria-06-do-pib-ate-o-ano-2030-04020D983266D0996326
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931696-regiao-de-fronteira-e-familias-pobres-sofrem-impacto-com-desmatamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931697-eliminar-desmatamento-retiraria-06-do-pib-ate-o-ano-2030.shtml?m
http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/qual-o-impacto-do-desmatamento-zero-no-brasil-04024D9A3166D0996326?types=A&
http://escolhas.org/estudo-mostra-que-e-economicamente-viavel-zerar-desmatamento-no-brasil/
http://escolhas.org/estudo-do-instituto-escolhas-e-destaque-na-folha-de-s-paulo/
http://escolhas.org/seminario-sobre-desmatamento-zero-tera-transmissao-ao-vivo/


O seminário, realizado em 22 de março, na 

Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo (FEA/USP), foi 

promovido pelos professores Jacques Marcovitch 

(ex-reitor da USP) e Isak Kruglianskas e teve 

como objetivo identificar as competências 

humanas e a geração de trabalho associadas à 

ação para mitigar a emissão de gases do efeito 

estufa (GEE), reduzir os seus impactos sobre 

as mudanças climáticas e viabilizar as metas 

assumidas pelo Brasil durante a 21ª Conferência 

do Clima (COP-21). Alinhado às metas de 

zerar as emissões de GEE está o compromisso 

assumido pelo país de zerar o desmatamento 

ilegal e restaurar 12 milhões de hectares de 

florestas até 2030, tema do estudo Quanto

o Brasil precisa investir para restaurar 12

milhões de hectares de florestas?, que foi

apresentado pela coordenadora científica 

do Escolhas Ligia Vasconcellos. O estudo 

mostra que tal empreendimento requer um 

investimento entre R$ 31 bilhões e R$ 52 bilhões, 

conforme o cenário escolhido. Isso significa 
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AGRICULTURA E FLORESTAS

SEMINáRIO ESTRATéGIAS EMPRESARIAIS E MUDANçAS CLIMáTICAS
– OS ACORDOS DE PARIS: COMPETêNCIAS HUMANAS E GERAçãO DE TRABALHO

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/escolhas-participa-de-

debate-sobre-estrategias-empresariais-e

-mudancas-climaticas/

Matéria publicada:investimentos anuais entre R$ 2,2 bilhões e

R$ 3,7 bilhões por ano durante 14 anos, a criação 

de 138 mil a 215 mil empregos e a arrecadação 

de R$ 3,9 a R$ 6,5 bilhões em impostos.

QUANTO O BRASIL PRECISA INVESTIR 
PARA RECUPERAR 12 MILHÕES 
DE HECTARES DE FLORESTAS?

HOW MUCH DOES BRAZIL NEED TO 
INVEST TO RECOVER 12 MILLION 
HECTARES OF FORESTS?

ClIquE no lInk

INíCIO avançarvoltar



Com o objetivo de trazer a descarbonização da 

economia brasileira para o centro de discussão, o 

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), 

em parceria com o Centro Brasil no Clima (CBC) 

e o Instituto Ondazul, realizou, dia 13 de junho, o 

seminário Rio Clima 2017, no Rio de Janeiro, que 

celebrou, também, os 25 anos da Convenção do 

Clima e da Rio 92. Sérgio Leitão, diretor executivo 

do Instituto Escolhas, esteve presente e trouxe os 

resultados do estudo Quanto o Brasil precisa 

investir para restaurar 12 milhões de hectares 

de florestas? – um dos desafios assumidos pelo 

Brasil no Acordo de Paris -, durante o painel 

Inovação tecnológica para a descarbonização, 

desafios globais e específicos.
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AGRICULTURA E FLORESTAS

SEMINáRIO RIO CLIMA 2017

iNstituto EsColhas

http://www.valor.com.br/brasil/5003616/

seminario-debate-opcoes-para-economias-

de-baixo-carbono

Matéria publicada:

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

ClIquE no lInk
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shutterstock



O estudo está sendo desenvolvido pelo professor 

Ciro Biderman, pesquisador do Centro de 

Estudos de Política e Economia do Setor Público 

(CEPESP/FGV), e parte de uma análise sobre o 

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). 

do governo federal, para avaliar os custos 

de se morar longe dos centros urbanos.

A hipótese do estudo é que, apesar de 

beneficiados com uma moradia, as famílias não 

necessariamente têm uma melhora generalizada 

em seu bem-estar, dado que vão viver em regiões 

mais carentes e com pior infraestrutura e acesso.

Também está sendo desenvolvida uma 

ferramenta online que permitirá medir o 

custo de se morar nas diversas áreas da 

Região Metropolitana de São Paulo.
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Coordenação: Sergio Leitão e Ligia Vasconcellos

Execução do Estudo (Cepesp/FGV): Ciro Biderman (coordenação), Claudia Acosta (coordenação 

executiva), Frederico Ramos (pesquisador principal), Marta Hirsomoto (pesquisadora 

associada), Gabriela Terentina, Julio Caldeira e Tainá Pacheco (assistentes de pesquisa)

CIDADES

QUANTO CUSTA MORAR LONGE

iNstituto EsColhas

ESTUDO

INíCIO avançarvoltar
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Realizada pela Ideia Big Data e encomendada 

pelo Instituto Clima e Sociedade em parceria 

com o Instituto Escolhas, a pesquisa de opinião 

sobre mobilidade urbana e baixo carbono foi 

adaptada de uma versão americana promovida 

pela Oil Transportation Research and 

Intelligence Network. Executada em outubro 

de 2017, ouviu 3.000 pessoas em todo Brasil. 

Os resultados mostraram, entre outros dados, 

que, para o brasileiro, o petróleo é associado a 

combustíveis, à dinheiro/lucro e à Petrobrás. 

Já o transporte público é associado aos meios 

ônibus/metrô/trem, seguido de avaliações 

negativas como péssimo, ruim, horrível, precário, 

caos e bagunça. Quanto ao carro, a maior 

parte das associações refere-se ao conforto e à 

comodidade. Enquanto o petróleo e o transporte 

público têm uma imagem mais negativa, o 

carro ainda possui uma imagem boa, com 

associações mais positivas. Os entrevistados 

acreditam, ainda, que o Brasil deveria aumentar 

o uso de eletricidade, biocombustíveis e gás 

natural e reduzir o uso de gasolina e diesel.
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CIDADES

MOBILIDADE URBANA & BAIxO CARBONO

iNstituto EsColhas

PESQUISA DE OPINIÃO 

pEsquisa complEta: http://escolhas.org/

wp-content/uploads/2018/01/Pesquisa-mo-

bilidade-e-Baixo-Carbono-Escolhas.pdf

http://tvcultura.com.br/videos/64070_jor-

nal-da-cultura-1a-edicao-02-02-2018.html

Matérias publicadas:

Produtos: ClIquE no lInk

ClIquE nos lInks

http://escolhas.org/brasileiros-consideram

-empresas-de-petroleo-gananciosas-sem-e-

tica-e-interessadas-em-tirar-vantagens-do-

consumidor/

https://exame.abril.com.br/economia/o-que

-o-brasileiro-pensa-de-petroleo-petroliferas

-e-combustiveis/

http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/

videos/t/todos-os-videos/v/ma-qualida-

de-do-transporte-aumenta-opcao-por-car-

ro/6425676/
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http://escolhas.org/wp-content/uploads/2018/01/Pesquisa-Mobilidade-e-Baixo-Carbono-Escolhas.pdf
http://tvcultura.com.br/videos/64070_jornal-da-cultura-1a-edicao-02-02-2018.html
https://exame.abril.com.br/economia/o-que-o-brasileiro-pensa-de-petroleo-petroliferas-e-combustiveis/
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O encontro, realizado em 19 de maio, na Fundação 

Getulio Vargas, em São Paulo, reuniu profissionais 

e estudantes de diversas áreas, como economia, 

cidades e meio ambiente, e teve como objetivo 

apresentar os primeiros dados do estudo e ouvir os 

participantes a fim de levantar contribuições para 

a publicação. Ciro Biderman, do Centro de Estudos 

de Política e Economia do Setor Público (Cepesp) 

e dos cursos de graduação e pós-graduação das 

Escolas de Administração de Empresas e de 

Economia da FGV, além de Claudia Acosta, Martha 

Hiromoto e Frederico Ramos, pesquisadores 

responsáveis pelo estudo, apresentaram dados 

do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), 

que servirão de base para avaliar os custos de 

morar longe e os primeiros resultados do estudo. 

Entre os presentes, estavam Fernando Franco, 

ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de São 

Paulo e os membros do conselho do Escolhas, 

Sandra Paulsen, Ricardo Sennes e Rudi Rocha.

O evento foi dividido em dois momentos - 

apresentação de dados e resultados e de debates 
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CIDADES

WORkSHOP QUANTO CUSTA MORAR LONGE: 
PROPOSTA DE PESQUISA E RESULTADOS PRELIMINARES

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/escolhas-apresenta-da-

dos-e-propoe-debate-sobre-estudo-quanto-

custa-morar-longe/ 

Matéria publicada:com os participantes. Foram levantas uma série 

de questões acerca da infraestrutura urbana, 

saúde pública, congestionamentos nas cidades 

e impactos na economia e meio ambiente em 

relação à distância da moradia dos centros 

urbanos. Na área de habitação, foram abordados 

os desafios do setor em grandes cidades e regiões 

metropolitanas, com o objetivo principal de 

analisar o impacto para a cidade, governo e 

cidadãos que mora longe dos grandes centros. 

ClIquE no lInk
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http://escolhas.org/escolhas-apresenta-dados-e-propoe-debate-sobre-estudo-quanto-custa-morar-longe/


A produção de conhecimento, por meio de 

dados e pesquisas, pode ser uma importante 

ferramenta para a empoderar a sociedade e 

para orientar o poder público em seus projetos 

e planejamento. O tema foi discutido durante 

o seminário Periferias Urbanas: territórios de 

desafios e possibilidades no enfrentamento das 

desigualdades, realizado no dia 26 de junho, pela 

Fundação Tide Setubal, em parceria com o Centro 

de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 

Getulio Vargas (GVces) e a revista Página 22, em 

São Paulo. Sergio Leitão, diretor executivo do 

Escolhas, foi um dos palestrantes e falou sobre o 

estudo Quanto Custa Morar Longe, apresentando 

as possibilidades que a sua realização pode 

oferecer para a melhoria da qualidade do debate 

sobre a vida nas grandes cidades brasileiras. 
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CIDADES

SEMINáRIO PERIFERIAS URBANAS E DESIGUALDADES

iNstituto EsColhas

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/escolhas-participara-de-

seminario-para-debater-os-desafios-das-pe-

riferias/

https://www.youtube.com/watch?v=-

4J5AFb7hRxY&t=7842s

Matéria publicada: vídeo no Youtube:ClIquE no lInk ClIquE no lInk
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DE ECONOmIA E mEIO 
AmBIENTE
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Marçal Neto/acervo escolhas



A Cátedra Escolhas de Economia e Meio 

Ambiente tem o objetivo de fomentar o ensino e a 

pesquisa no Brasil das questões socioambientais 

contemporâneas e globais a partir da abordagem 

das ciências econômicas. Com ações de estímulo 

à cooperação entre instituições brasileiras e 

estrangeiras, à pesquisa e ao ensino, a Cátedra 

pretende contribuir para aumentar a formação 

e pesquisa nessa área.  Também busca ampliar 

o número de pesquisadores que abordem a 

complexidade dos temas ambientais de forma 

objetiva, estabelecendo pontes de diálogo 

entre diferentes saberes que são importantes 

para a superação dos dilemas inerentes aos 

processos de desenvolvimento do país. Para o 

desenvolvimento das atividades da Cátedra, o 

Instituto Escolhas conta com a parceria do Insper.

RelatóRio de atividades | 2017 iNstituto EsColhas
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Patrocínio: Itaú-unibanco

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Cátedra Escolhas
de Economia e
Meio Ambiente

INíCIO avançarvoltar



Após o encerramento das inscrições (realizadas 

entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017) 

identificamos 15 candidatos aptos para terem seus 

projetos e currículos avaliados por uma banca 

composta por professores pesquisadores do Insper, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade de São Paulo (USP) e Universidade 

de Toronto e pela equipe do Instituto Escolhas.

A banca avaliadora selecionou quatro alunos 

de mestrado em economia para receber a bolsa 

durante 12 meses. Os projetos selecionados 

abordaram os temas mobilidade urbana, 

combustível e transportes, água e produtividade 

agrícola e mudança climática. São eles: O custo 

da imobilidade urbana em São Paulo, de 

Ricardo Vale, da USP-RP; Veículos movidos a 

gás natural no Brasil: Consequências para o 

mercado de combustíveis, de Roberto Santos, 
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PROGRAmA DE BOlSAS DE ESTUDOS

da Escola de Economia de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV-EESP); Análise do custo-

benefício da exportação de água virtual no 

setor agropecuário brasileiro, de Jaquelini 

Gelain, da Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz (Esalq/USP); e Mudanças 

climáticas no Brasil: Efeitos sistêmicos 

sobre a economia brasileira provenientes 

de alterações na produtividade agrícola, 

de Bruno Souza da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade (FEA-USP). 
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Matérias publicadas:

http://escolhas.org/escolhas-lanca-progra-

ma-de-bolsas-da-catedra-economia-e-meio

-ambiente/

http://escolhas.org/programa-de-bolsas-da-

catedra-economia-e-meio-ambiente-ultima-

semana-para-se-inscrever/

Bolsistas falam soBrE sEus traBa-

lhos: https://www.youtube.com/watch?v=-

FmnSsWmSNio&t=1s

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

iNstituto EsColhas

EDITAL 2017
ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

Marçal Neto/acervo escolhas

http://escolhas.org/escolhas-lanca-programa-de-bolsas-da-catedra-economia-e-meio-ambiente/
http://escolhas.org/programa-de-bolsas-da-catedra-economia-e-meio-ambiente-ultima-semana-para-se-inscrever/
https://www.youtube.com/watch?v=FmnSsWMSNio&t=1s


O segundo edital do Programa de Bolsas teve suas 

inscrições abertas em 23 de outubro de 2017. 
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Objetivos:

• incentivar o pensamento crítico e a pesquisa de excelência 

sobre as questões socioambientais contemporâneas.

• conceder bolsas para alunos de mestrado e doutorado 

em economia que estudem questões socioambientais.

Quem pode participar?

1. Alunos de mestrado e doutorado matriculados em um programa 

de pós-graduação na área das Ciências Econômicas no Brasil

2. Com 50% ou mais dos créditos do curso concluídos;

3. Com projeto de pesquisa que aborde temas 

socioambientais contemporâneos, tais como:

www.escolhas.org

Patrocínio: Parceria:

@_escolhassiga Instituto Escolhas

• Agricultura

• Água

• Cidades

• Economia de baixo carbono

• Energia

• Florestas

• Riscos socioambientais    

 do sistema financeiro

• Valoração de serviços  

 ambientais

Valor das bolsas:

Mestrado - R$ 1.800,00 

Doutorado - R$ 2.500,00 

Como concorrer? 

Inscrições abertas de 23 de outubro de 2017 a 04 de fevereiro de 2018

Acesse o Edital do Programa de Bolsas em: www.escolhas.org

PROGRAMA DE BOLSAS DA 
CÁTEDRA ESCOLHAS
ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 

iNstituto EsColhas

EDITAL 2018

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

Matérias publicadas:

http://escolhas.org/escolhas-da-bolsas-pa-

ra-mestrado-e-doutorado-na-area-de-eco-

nomia-e-meio-ambiente/

http://escolhas.org/mestrado-e-doutorado

-edital-de-selecao-ano-de-2018/

PROGRAmA DE BOlSAS DE ESTUDOS

ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

http://escolhas.org/escolhas-da-bolsas-para-mestrado-e-doutorado-na-area-de-economia-e-meio-ambiente/
http://escolhas.org/mestrado-e-doutorado-edital-de-selecao-ano-de-2018/


Ministrado pelo economista Bernard Appy, 

diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o curso 

teve como objetivo analisar a questão da 

tributação e meio ambiente do ponto de vista 

da teoria econômica, por meio de exemplos 

práticos. Foram avaliadas a eficiência e a eficácia 

do uso de instrumentos tributários, seja como 

meio de onerar externalidades negativas ou 

de estimular boas práticas ambientais, com 

enfoque em temas relativos ao Brasil.

Realizado no Insper, o curso foi gratuito e voltado 

principalmente para profissionais e alunos 

das áreas de economia e de meio ambiente. 

Foram selecionados 40 estudantes para as aulas 

presenciais, entre 7 de março e 5 de abril. 

A abertura do curso foi transmitida ao vivo.
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CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

iNstituto EsColhas

Os cursos realizados pela Cátedra receberam, ao longo de 2017, 561 

inscrições de alunos interessados, que foram selecionados para as 

aulas presenciais conforme currículo e número de vagas disponíveis.

CURSOS

TRIBUTAçãO E MEIO AMBIENTE

INíCIO avançarvoltar
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aulas complEtas: https://www.youtube.

com/watch?v=F04JNgY3gkE&list=Ply27b-

VpRrNgfKW1ivg6erndj2gIh2pfPo

matEriais utilizados nas aulas: 

http://escolhas.org/catedra/conteudos/ 

matérias puBlicadas: http://escolhas.

org/ultimas-semanas-para-se-inscrever-no-

curso-tributacao-e-meio-ambiente/

Matérias publicadas:

http://escolhas.org/curso-de-tributacao-e-

meio-ambiente-recebe-mais-de-400-ins-

cricoes/

http://escolhas.org/segundo-bernard-appy-

curso-no-insper-apresentara-diferentes-al-

ternativas-de-politicas-publicas/

http://escolhas.org/curso-tributacao-e-meio

-ambiente-tem-sua-primeira-aula/

http://escolhas.org/participantes-comen-

tam-curso-de-tributacao-e-meio-ambiente/

“A triagem de alunos foi 

muito criteriosa e feliz, 

com participação de

profissionais de empresas, governos 

e de diferentes formações, como 

engenheiros, economistas 

e advogados.”

(Eliane  Poveda, advogada

ambiental e pesquisadora da 

Unicamp, aluna do curso)

“Aproximar a tributação como um 

instrumento de política pública 

ambiental é um tema ainda pouco 

difundido no país, daí a importância 

de uma iniciativa como esta.”

(Dilan Rocha, da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente de 

São Paulo, aluna do curso) 

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

TRIBUTAçãO E MEIO AMBIENTE

CURSOS

iNstituto EsColhas

ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

https://www.youtube.com/watch?v=F04JNgY3gkE&list=PLy27bVpRrNgfKW1ivg6erndj2gIh2pfPo
http://escolhas.org/ultimas-semanas-para-se-inscrever-no-curso-tributacao-e-meio-ambiente/
http://escolhas.org/curso-de-tributacao-e-meio-ambiente-recebe-mais-de-400-inscricoes/
http://escolhas.org/segundo-bernard-appy-curso-no-insper-apresentara-diferentes-alternativas-de-politicas-publicas/
http://escolhas.org/curso-tributacao-e-meio-ambiente-tem-sua-primeira-aula/
http://escolhas.org/participantes-comentam-curso-de-tributacao-e-meio-ambiente/


Para ministrar esse curso, o Escolhas trouxe 

a São Paulo o pesquisador Timo Goeschl, 

PhD em Economia pela Universidade 

de Cambridge e professor de Economia 

do Meio Ambiente no Departamento de 

Economia (Instituto Alfred Weber), da 

Universidade da Heidelberg, na Alemanha. 

O pesquisador, especialista em economia 

comportamental, trabalhou a abordagem 

econômica das questões ambientais a partir da 

revisão de conceitos básicos, como externalidades 

e bens públicos e privados, fundamentos analíticos 

e métodos empíricos de avaliação de bens 

ambientais e fundamentos teóricos da regulação 

ambiental. Goeschl também introduziu noções 

da teoria econômica experimental para questões-

chave levantadas na primeira parte do curso. 
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CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE: FUNDAMENTOS ANALíTICOS E EVIDêNCIAS ExPERIMENTAIS

Foram selecionados 28 estudantes para as 

aulas presenciais, que aconteceram entre 21 

e 30 de março, no Insper, em São Paulo.

Matérias publicadas:

aulas complEtas: https://www.youtube.

com/watch?v=686vFV1hngU

matEriais utilizados nas aulas: 

http://escolhas.org/catedra/conteudos/ 

matérias puBicadas: http://escolhas.

org/catedra-economia-e-meio-ambiente-tra-

z-professor-da-universidade-da-heidelberg/

http://escolhas.org/professor-de-universida-

de-alema-vem-sao-paulo-para-novo-curso-

de-extensao/

http://escolhas.org/curso-economia-do-

meio-ambiente-fundamentos-analiticos-e-e-

videncias-experimentais-tem-inicio-na-pro-

xima-semana/

http://escolhas.org/curso-de-extensao-dis-

cute-economia-ambiental-na-pratica/

CURSOS

iNstituto EsColhas

ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

https://www.youtube.com/watch?v=686vFV1hngU
http://escolhas.org/catedra-economia-e-meio-ambiente-traz-professor-da-universidade-da-heidelberg/
http://escolhas.org/professor-de-universidade-alema-vem-sao-paulo-para-novo-curso-de-extensao/
http://escolhas.org/curso-economia-do-meio-ambiente-fundamentos-analiticos-e-evidencias-experimentais-tem-inicio-na-proxima-semana/
http://escolhas.org/curso-de-extensao-discute-economia-ambiental-na-pratica/


A iniciativa abordou os principais dilemas 

enfrentados nas decisões que envolvem 

mobilidade urbana e sustentabilidade. As aulas 

RelatóRio de atividades | 2017

foram ministradas pelos professores do Insper, 

Fernando Haddad, Priscila Claro e Luiz Vieira. O 

curso ofereceu embasamento para a formulação 

de políticas, trabalhando a mobilidade urbana a 

partir de uma visão sistêmica – demonstrando 

que as escolhas de políticas públicas de 

mobilidade urbana dialogam com a agenda 

socioambiental em seu sentido mais amplo do 

direito à cidade e ao meio ambiente sustentável.

O Instituto Escolhas concedeu 20 bolsas integrais 

para estudantes de economia, representantes 

do terceiro setor, movimentos sociais, ativistas 

e gestores públicos que trabalham diretamente 

com o tema de mobilidade urbana. A seleção 

foi realizada a partir da análise do currículo, 

considerando o histórico de atuação com 

o tema e o interesse do candidato. Ao todo 

foram recebidas 30 inscrições. O curso foi 

realizado no Insper, entre 9 e 11 de novembro.
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CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

CURSOS

MOBILIDADE URBANA E SEUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

iNstituto EsColhas

http://escolhas.org/fernando-haddad-dara-cur-

so-da-catedra-economia-e-meio-ambiente/

http://escolhas.org/escolhas-divulga-lista-

de-bolsistas-selecionados-para-curso-com-

fernando-haddad/

http://escolhas.org/curso-de-mobilidade-ur-

bana-contara-com-palestras-de-atual-e-ex-

secretario-de-transportes-de-sao-paulo/

Matérias publicadas: ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

Marçal Neto/acervo escolhas

Marçal Neto/acervo escolhas

http://escolhas.org/fernando-haddad-dara-curso-da-catedra-economia-e-meio-ambiente/
http://escolhas.org/escolhas-divulga-lista-de-bolsistas-selecionados-para-curso-com-fernando-haddad/
http://escolhas.org/curso-de-mobilidade-urbana-contara-com-palestras-de-atual-e-ex-secretario-de-transportes-de-sao-paulo/


Para marcar o lançamento do segundo edital do 

Programa de Bolsas para mestrado e doutorado, 

o Instituto Escolhas realizou, dia 14 de dezembro 

de 2017, durante o 39º Encontro Brasileiro de 

Econometria, em Natal (RN), promovido pela 

Sociedade Brasileira de Econometria (SBE), uma 

Sessão Especial, da qual participaram Claudio 

Lucinda, professor da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade (FEA-USP), e 

Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania 

Fiscal, convidados pelo Instituto Escolhas 

para debater o papel do sistema tributário no 

enfrentamento dos problemas ambientais.
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O Instituto Escolhas convida Bernard Appy (economista,  ex-secretário 

executivo do Ministério da Fazenda, atualmente diretor do Centro de 

Cidadania Fiscal) e Claudio Lucinda (Professor pesquisador FEA/USP 

- Ribeirão Preto) para debaterem sobre tributação e meio ambiente.

Sessão de lançamento do edital 2018 do Programa de Bolsas 

da Cátedra Escolhas Economia e Meio Ambiente. 

Dia: 14/12/2017

Horário: 13:45 às 15:30

www.escolhas.org

Realização:

@_escolhassiga Instituto Escolhas

ENCONTRO
BRASILEIRO DE 
ECONOMETRIA

39º

Economia e Meio Ambiente:
o papel do sistema tributário

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

http://escolhas.org/escolhas-lanca-programa-

de-bolsas-em-39o-encontro-brasileiro-de-eco-

nometria/

http://escolhas.org/sistema-tributario-em-eco-

nomia-e-meio-ambiente-e-discutido-em-en-

contro-de-econometria/

Matérias publicadas:

 SESSãO ESPECIAL DO ESCOLHAS NA SBE

iNstituto EsColhas

ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

http://escolhas.org/escolhas-lanca-programa-de-bolsas-em-39o-encontro-brasileiro-de-econometria/
http://escolhas.org/sistema-tributario-em-economia-e-meio-ambiente-e-discutido-em-encontro-de-econometria/


O seminário contou com a apresentação dos 

projetos de dissertação de mestrado dos bolsistas 

selecionados no Edital 2017 do Programa de 

Bolsas da Cátedra e teve como convidado especial 

o professor da USP Ariaster Chimeli, que 

abordou a situação do campo de pesquisa nessa 

área e falou sobre sua experiência. Realizado 

em 1º de setembro, no Insper, o seminário 

contou com a participação de 30 pessoas.
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iNstituto EsColhas

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

SEMINáRIO DE PESQUISA PROGRAMA DE BOLSAS

http://escolhas.org/bolsistas-da-catedra-de-

meio-ambiente-mostram-dados-preliminares-

de-pesquisas/

http://escolhas.org/professor-defende-tribu-

tacao-sobre-emissao-de-carbono-em-evento-

do-escolhas/

Matérias publicadas: ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar
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http://escolhas.org/bolsistas-da-catedra-de-meio-ambiente-mostram-dados-preliminares-de-pesquisas/
http://escolhas.org/professor-defende-tributacao-sobre-emissao-de-carbono-em-evento-do-escolhas/


Realizado em 21 de março, o evento teve o 

objetivo de disseminar a abordagem econômica 

de temas ambientais para professores e 

estudantes e possibilitar a troca e conhecimento 

sobre a pesquisa do professor convidado Timo 

Goeschl. O seminário contou com a presença 

de professores e alunos do Insper, além de 

docentes da Universidade de São Paulo (USP). 
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iNstituto EsColhas

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

DIálOGOS COm A SOCIEDADE

SEMINáRIO UMA ExPERIêNCIA INTERBAIRRO SOBRE 
A EFICIêNCIA DA PROVISãO DE BENS PúBLICOS

http://escolhas.org/seminario-academico-me-

de-eficiencia-economica-partir-do-conceito-de

-paroquialismo/

Matéria publicada: ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar
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http://escolhas.org/seminario-academico-mede-eficiencia-economica-partir-do-conceito-de-paroquialismo/


Lançado em 4 de dezembro, o Hub de Estudos 

(http://escolhas.org/hub-de-estudos/) é 

uma plataforma online de pesquisa bibliográfica 

sobre a temática Economia e Meio Ambiente. É 

uma ferramenta voltada a estimular e facilitar 

a pesquisa e a produção de conhecimento nessa 

área, objetivo da Cátedra do Instituto Escolhas. 

A ferramenta possibilita uma busca inteligente 

por temas, o resumo e o respectivo link para 

acesso aos documentos (estudos, artigos, 

teses e dissertações, relatórios e outros) que 

tratam do tema economia e meio ambiente. 

Traz também matérias destacando estudos 

nacionais e internacionais que colaboram para 

difundir o debate sobre os custos econômicos, 

sociais e ambientais de políticas públicas e 

projetos relacionados à sustentabilidade.

O Hub é um atalho para que pessoas que não 

são especializadas no tema possam ter acesso a 

uma informação de qualidade da maneira mais 

rápida e direta possível. Além disso, o Hub 

ajudará a disseminar estudos de um campo que 

ainda conta com poucas pesquisas no Brasil. A 
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Intenção do Escolhas é também estimular que 

mais economistas e pesquisadores de diferentes 

áreas se interessem pela temática Economia e 

Meio Ambiente. O Hub de Estudos capta, em 

sua primeira fase de implementação, trabalhos 

publicados em sete revistas especializadas 

internacionais (entre elas a Energy Economics, a 

Ecological Economics, Journal of Environmental 

Economics and Management, Journal of 

Development Economics, Journal of Public 

Economics,Quarterly Journal of Economics e 

American Journal of Agricultural Economics), 

além de outros estudos. A busca pode ser feita 

em inglês e/ou português. Até o final de 2017, 

o Hub tinha 642 artigos disponibilizados.

38

Uma ferramenta para estimular a pesquisa e a produção 
de conhecimento em Economia e Meio Ambiente 

O Hub de Estudos é uma plataforma online de pesquisa 

sobre a temática Economia e Meio Ambiente.

No Hub de Estudos você poderá realizar uma busca inteligente 

de estudos econômicos diversos (artigos, teses e dissertações, 

relatórios) que abordam questões socioambientais. 

O Hub de Estudos inicia seu acervo com uma seleção 

de trabalhos publicados em sete importantes revistas 

internacionais especializadas em Economia e Meio Ambiente, 

como a Energy Economics e a Ecological Economics. 

www.escolhas.org

Patrocínio: Realização:

@_escolhassiga Instituto Escolhas

Acesse:

HUB DE ESTUDOS
ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

www.escolhas.org

iNstituto EsColhas

CáTEDRA ESCOLHAS DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES

HUB DE ESTUDOS

 http://escolhas.org/o-preco-do-petroleo-e

-o-sentimento-dos-investidores/

http://escolhas.org/estudo-mostra-que-tu-

rismo-em-areas-naturais-pode-ser-sustenta-

vel-e-lucrativo-2/

Matérias publicadas: ClIquE nos lInks

INíCIO avançarvoltar

http://escolhas.org/o-preco-do-petroleo-e-o-sentimento-dos-investidores/
http://escolhas.org/estudo-mostra-que-turismo-em-areas-naturais-pode-ser-sustentavel-e-lucrativo-2/
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COmUNICAÇÃO

iNstituto EsColhas INíCIO avançarvoltar

Marçal Neto/acervo escolhas



Em 2017, o Instituto Escolhas intensificou a 

divulgação de suas atividades a fim de se conectar 

com um público mais amplo e evidenciar a 

importância de trazer dados consistentes para o 

debate sobre o desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, o Escolhas fez o esforço de traduzir 

os resultados dos seus estudos para uma 

linguagem mais acessível, além de veicular 

os principais acontecimentos dos setores de 

economia e meio ambiente e realizar entrevistas 

exclusivas com atores-chave sobre a temática. 

O esforço em oferecer informações relevantes à 

sociedade rendeu ao Escolhas o reconhecimento 

de suas atividades nos principais veículos 

de comunicação, como Folha de S. Paulo, 

Valor Econômico e O Estado de S. Paulo.
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COMUNICAçãO

ATIVIDADES

iNstituto EsColhas

NúMEROS DA COMUNICAçãO

Citações na mídia: 78
Números de seguidores no 

Facebook: 30.601
Alcance dos posts no Facebook: 2.826.159
Interação com os posts do 

Facebook: 337.024 

Números de seguidores no Twitter: 2.646

Notícias publicadas no site: 130
Posts no Facebook: 1.197
Posts no Tweet: 1.142
Posts no Instagram: 151
Posts no linkedin: 53
Posts no YouTube: 43
Boletins: 23

INíCIO avançarvoltar
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TRANSPARêNCIA

iNstituto EsColhas INíCIO avançarvoltar

shutterstock
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TRANSPARêNCIA

iNstituto EsColhas

CERTIFICADO DE ENTIDADE AmBIENTAlISTA 2018

INíCIO avançarvoltar
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TRANSPARêNCIA

iNstituto EsColhas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

13/04/2018

1/1

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

 
Nome: ASSOCIACAO CIVIL INSTITUTO ESCOLHAS
CNPJ: 23.586.236/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 14:27:21 do dia 19/03/2018 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 15/09/2018.
 Código de controle da certidão: 98B2.B278.0851.ACA0

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INíCIO avançarvoltar
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TRANSPARêNCIA

iNstituto EsColhas

DEClARAÇÃO DE ISENÇÃO ITCmD

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner

INíCIO avançarvoltar
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TRANSPARêNCIA

iNstituto EsColhas

DEmONSTRAÇÃO DOS RESUlTADOS
DO EXERCíCIO DE 2017

ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUTO ESCOLHAS
CNPJ: 23.586.236/0001-57
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

Nota 2017 2016

Receitas ordinárias líquidas
Receitas de doações 15 1.612.445                 1.837.009                 
Receitas de patrocínios 16 500.000                    500.000                    
Receitas com serviços voluntários 17 86.400                      51.000                      

2.198.845                2.388.009               

Despesas ordinárias
Gerais e administrativas 18 (379.664)                   (347.561)                   
Despesas com serviços 19 (1.608.780)                (929.902)                   
Despesas com pessoal 20 (477.691)                   (263.423)                   
Despesas tributárias 21 (25.096)                     (12.108)                     
Despesas com trabalhos voluntários 17 (86.400)                     (51.000)                     

(2.577.631)              (1.603.994)              

Resultado financeiro
Receitas financeiras 22 75.188                      72.387                      
Despesas financeiras 22 (3.162)                       (7.969)                      

72.026                     64.418                     

(=) Resultado do exercício (306.760)                  848.433                   
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