
Mercado
de carbono

O mercado de 
carbono na BM&F

O mercado de carbono na BM&F é um 
ambiente eletrônico de negociação 
desenvolvido para viabilizar, de 
forma ágil, segura e transparente, o 
fechamento de negócios com Reduções 
Certificadas de Emissão (RCEs), 
geradas por projetos de Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
As operações são realizadas por 
meio de leilões eletrônicos, via web, 
e agendados pela BM&F a pedido 
de entidades – públicas ou privadas 
– que desejem ofertar seus créditos de 
carbono no mercado.

Atualmente, o mercado de carbono 
na BM&F possibilita a negociação de 
créditos no mercado a vista. Também 
está prevista a criação de módulo 
específico para negociação a termo de 
créditos que ainda estejam em processo 
de geração e certificação.
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 Cada leilão de créditos de carbono realizado na BM&F é modelado 
de acordo com as características específicas da oferta.

As regras de negociação adotadas em cada leilão são divulgadas 
ao mercado por meio de anúncios públicos (ou editais), disponíveis 
na página da BM&F na internet.

•

•

Plataforma eletrônica
Os créditos são negociados na plataforma desenvolvida pela Bolsa para a negociação de crédi-
tos de carbono e outros produtos. Por meio dela, é possível implementar dois tipos de negocia-
ção no mercado de carbono: leilões e sessões contínuas de negociação.

A tela de negociação dissemina todas as informações necessárias ao fechamento de um negócio 
no mercado de RCE, como: melhores preço e quantidade ofertados pelos participantes, detalhes 
do projeto subjacente e profundidade do mercado (isto é, ofertas registradas). 

Os negócios são fechados pelo sistema de negociação sempre considerando os critérios divul-
gados no edital de cada leilão. 

A Bolsa de Mercadorias  
& Futuros 

A BM&F é uma entidade, regulada pela Comissão de 
Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil, que 
oferece ao mercado ambiente eqüitativo e organizado para 
negociação de instrumentos destinados à proteção de risco 
de entidades agroindustriais e financeiras. Está entre as dez 
maiores bolsas de futuros do mundo, de acordo com a Futures 
Industry Association (FIA).

Flexibilidade e 

Facilidade 

O sistema de negociação de créditos de carbono implantado pela 
BM&F proporciona acesso direto, via internet, aos seguintes tipos de 
participantes:   

corretoras associadas à BM&F, representando seus clientes;

participantes do mercado de carbono global credenciados pela 
BM&F, incluindo:

traders do mercado de RCE e do mercado de permissões europeu;
fundos de carbono;
organismos multilaterais de financiamento;
entidades governamentais.

•

•

•

•

•

•

Como os leilões se referem a uma negociação de RCE a vista, somente 
são agendados após a aprovação, pelo Conselho Executivo do MDL  
(órgão da ONU responsável pela aprovação de projetos de MDL e pela 
emissão dos certificados correspondentes), do pedido de emissão das 
RCEs a serem leiloadas.

O mercado de carbono na BM&F ainda poderá oferecer salvaguardas 

Os leilões também são divulgados por intermédio dos principais vendors internacionais 
conveniados à BM&F.

A BM&F oferece aos participantes do mercado a possibilidade de se realizarem leilões 
públicos, em que a sessão de negociação e os detalhes do negócio fechado são divulgados 
ao público externo, ou leilões privados, em que todas as informações relativas a ofertas 
registradas e negócios fechados são mantidas sob o anonimato das partes envolvidas.

•

•

e procedimentos operacionais adicionais, sob a demanda do vendedor das RCEs, 
que visam garantir a boa execução dos negócios, como:

depósito prévio de garantias, na BM&F, pelos compradores e/ou vendedores poten-
ciais, na forma e no valor estabelecidos no edital do leilão do qual participarão;

atuação da BM&F como participante (e ponto focal) do projeto de MDL cujas 
RCEs serão leiloadas.

•

•

Segurança

Baixos 
 custos
É cobrada do participante, a título de remuneração dos 
serviços prestados pela BM&F, taxa correspondente a 
0,25% do volume financeiro do negócio fechado no 
leilão. Estão isentos dessa taxa o vendedor e/ou o 
comprador que se enquadrarem na categoria de en-
tidade governamental ou organismo multilateral de 
financiamento.

Contatos
carbono@bmf.com.br

www.bmf.com.br/carbono

alta visibilidade

de acesso

Confirmação e liquidação do negócio
Após o encerramento da sessão do leilão e havendo o fechamento de negócios, o participante 
vencedor é notificado pela BM&F e as operações são liquidadas com base no critério de entrega 
mediante pagamento (DVP). 

A liquidação da operação é processada pela BM&F observando-se as fases e os prazos a serem 
especificados pela BM&F no edital de cada leilão, quais sejam:

comprador efetua pagamento em conta de custódia no Brasil ou no Exterior a ser indicada 
pela BM&F, onde os recursos ficarão depositados até a liquidação total da operação;

comprador fornece carta de aprovação emitida pela autoridade governamental de seu país, 
autorizando-o a receber os créditos adquiridos;

ponto focal do projeto de MDL subjacente solicita ao administrador do sistema de registro do 
MDL a transferência das RCEs negociadas para a conta do comprador no sistema de registro;

administrador do sistema de registro do MDL efetua a transferência dos créditos para a conta 
do comprador no referido registro (ou em sistema de registro nacional europeu);

banco credenciado efetua a transferência do pagamento ao vendedor;

encerramento da liquidação do negócio e emissão dos comprovantes. 

•

•

•

•

•

•
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