
 
Encontro Internacional sobre Precificação de Carbono 

 
Data: 19 de Junho de 2018 
Local: Rooftop 5 & Centro de Convenções no Complexo Aché Cultural, na Rua Coropé, 88 – 
Pinheiros - Auditório do 3º andar, em São Paulo 
Horário: 08h30-17h00 
 

Palestrantes 
 

Alfredo Sirkis é Secretário Executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (FBMC) e Diretor do Centro Brasil no Clima (CBC). Alfredo é gestor 
ambiental e urbanístico, jornalista, escritor e roteirista de TV e cinema. Até o 
final de 2014 foi deputado federal e presidente da Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas do Congresso Nacional (CMMC) e um dos vice-presidentes da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. 

Já atuou como vereador, secretário municipal de urbanismo e secretário municipal de meio 
ambiente da cidade do Rio de Janeiro. 
 
 

Aloisio Melo é Graduado em Engenharia Agronômica (Esalq/USP, 1992), mestre 
em Desenvolvimento e Agricultura (CPDA/UFRRJ, 1999) e integrante da carreira 
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do 
Planejamento desde 2002. Entre 1999 e 2004, atuou na formulação, 
implantação e avaliação de políticas públicas voltadas à agricultura, 
desenvolvimento rural e segurança alimentar e nutricional e, desde dezembro 
de 2007, em políticas e instrumentos econômicos para crédito rural, políticas 
ambientais e de mudança do clima na Secretaria de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda (SPE/MF) 
 

 
Ana Toni é Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e sócia-
fundadora do Gestão de Interesse Público (GIP). Foi Diretora da Fundação Ford 
no Brasil, Diretora Executiva da ActionAid Brasil e Assessora de Políticas da 
ActionAid UK. Foi Diretora da Unidade de Políticas do Greenpeace Internacional, 
Assessora Sênior do Greenpeace Alemanha e Presidente do Conselho do 
Greenpeace Brasil e Presidente do Conselho do Greenpeace Internacional. Além 
de ter sido membro do conselho do GIFE, atualmente é integrante da Rede de 
Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e membro dos conselhos da 

Agência Pública, do WINGS, da Gold Standard Foundation, do ITS e do Fundo Baobá por Igualdade 
Racial e da Wikimedia Foundation. Ana é graduada em Economia e Estudos Sociais pela 
Universidade de Swansea, mestre em Políticas da Economia Mundial pela London School of 
Economics and Political Science e doutora em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). 

http://climaesociedade.org/


 
 

André Clark é Presidente e CEO da Siemens Ltda. Nascido em 1971, em São 
Paulo, Formado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (USP) e com MBA em Finanças e Gestão de Operações pela Stern 
School of Business, da Universidade de Nova Iorque. 
 
 
 

 
 

Axel Zeidler é Cônsul-Geral da Alemanha em São Paulo. 
 
 
 
 
 

 
 
Gustavo Pinheiro é Coordenador do Portfólio de Economia de Baixo Carbono. 
Tem mais de 15 anos de experiência profissional, mais de 10 deles dedicados à 
temática de mudança do clima, meio ambiente e direitos humanos, em 
instituições da sociedade civil como o Instituto Socioambiental e The Nature 
Conservancy. Participou de diversos processos de elaboração de políticas 
públicas relacionadas à Mudança do Clima, como a elaboração da estratégia 

nacional de REDD+, a defesa do Código Florestal, análises dos compromissos brasileiros no âmbito 
do UNFCCC entre outros. Ele reúne também experiência no setor privado, tendo atuado em 
consultoria empresarial e no setor financeiro, junto ao ABN-Amro Bank. Antes de se juntar ao iCS 
Gustavo fundou, nos Estados Unidos, o fundo de investimento de impacto Bratus Natural Capital. 
 
 

Gustavo Fontenele nasceu em 1974 e é Analista de Comércio Exterior, 
funcionário público do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) desde 2001. Formou-se em Administração de Empresas pela 
Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Finanças pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Atualmente é Coordenador Geral de 
Energia (Renovável) e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de 

Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC. No MIDC, foi: (i) Chefe de Gabinete do 
Ministro Armando Monteiro; Secretário Executivo do Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação e trabalhou na Câmara de Comércio Exterior (Camex) com áreas 
como logística, alfândega e tributação. Antes de ingressar no serviço público, foi consultor da 
Accenture (“Andersen Consulting do Brasil”). 



 
 
Ismo Ulvila é da Direção-Geral da Ação Climática da Comissão Europeia. 
Gerente internacional principalmente em áreas técnicas (transporte, energia, 
mudanças climáticas, indústria de baixo carbono, Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), Protocolo de Kyoto). Especialidades: Negociação 

de emissões de carbono, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), Protocolo de Kyoto, 
Adaptação às Mudanças Climáticas, Infraestrutura de Transporte, Transporte na África, 
Interconexões de Transporte, Planejamento de Redes de Transporte, Gerenciamento de Programas. 
 

 
Lauro Marins é graduado em Tecnologia Ambiental e em Engenharia Ambiental 
pelo Centro Acadêmico SENAC, possui MBA em Gestão Ambiental Estratégica 
pela USP - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, especialização em 
Administração de Empresas pela FEI-Faculdade de Engenharia Industrial e 
especialização em Sustainable Supply Chain Management pela Universidade de 
Columbia em Nova York. Possui mais de 14 anos de experiência profissional em 
cargos comerciais, ambientais e técnicos em vários setores, incluindo em 
agronegócio, metalurgia, saúde, construção, serviços de energia, consultoria 

ambiental e remediação ambiental. Suas áreas de especialização incluem, cadeias de fornecedores, 
eficiência energética, sustentabilidade corporativa, mobilidade sustentável, gerenciamento de 
projetos e pesquisas ambientais. 
 

 
Marcelo de Oliveira Cerqueira é atualmente Vice-Presidente da Unidade de 
Negócios de Químicos e Vinílicos da Braskem. Ele se juntou a Braskem em 
1989 (antiga empresa CPC) e seu histórico inclui experiência em diferentes 
posições atuando como gerente de planta, logística, SSMA, Suprimentos, 
Diretor Industrial e Diretor de Negócios. Antes da Braskem, trabalhou na 
Companhia Alcoolquímica Nacional e COPERBO (atual Arlanxeo). É formado 
em engenharia química pela Universidade de Pernambuco, possui MBA pela 
FGV e Global Leaders Training pela Wharton School – University of 
Pennsylvania. 



 
 
Marina Grossi é economista e assumiu a presidência do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) em 2010. Em 2018, 
passou a integrar o steering committee da Carbon Price Leadership Coalition 
(CPLC), sendo a única representante brasileira integrante do conselho diretivo da 
coalizão do Banco Mundial voltada para a precificação de carbono. No CEBDS 
desde 2005, Marina atuou como diretora-executiva e coordenadora das 
Câmaras Temáticas de Mudança do Clima e Energia, Construção Sustentável e 
Finanças Sustentáveis. Possui um vasto currículo ligado à área governamental, 

atuando como negociadora do Brasil na Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP do Clima) entre 1997 a 2001, e como coordenadora 
do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2001 e 2003. Participou das negociações do 
Protocolo de Kyoto e representou o Grupo dos 77 (G77) mais China na área de Mecanismo 
Financeiro na COP 6 ½ (segunda fase da COP 6) que ocorreu em Bonn, Alemanha. Foi assessora do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, na Coordenação de Pesquisa em Mudanças Globais, e na 
Coordenadoria de Comunicação Social e chefiou a Assessoria Internacional da Televisão Educativa 
(Funtevê). Em 2003 fundou e presidiu a empresa de consultoria em Sustentabilidade Fábrica Éthica 
Brasil (FEB), prestando assessoria para governos e empresas, lançando, entre outras iniciativas o 
projeto “Carbon Disclosure Project”, quando conheceu o CEBDS e passou a focar sua atuação em 
sustentabilidade junto às empresas. 
 

 
Philipp Hauser é Vice-Presidente de Transição Energética da Engie e se dedica 
ao desenvolvimento de soluções de energia e infraestrutura sustentável. Philipp 
é de origem alemã, possui um mestrado em Química pela Universidade de 
Freiburg, na Alemanha e um Mestrado em Administração de Empresas pelo 
Instituto Coppead da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Ao longo de 
15 anos de carreira no Brasil, Philipp tem desenhado e implementado diversos 
modelos de negócios inovadores nas áreas de mudanças climáticas, de 
conservação de biodiversidade e de desenvolvimento sustentável. Além disso, se 
dedica ao engajamento da sociedade civil, do setor privado e de governos na 

discussão e definição de políticas de precificação carbono e de promoção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
 



 
 
Ronaldo Seroa da Mota é Professor de Economia do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutor em Economia pela 
University College London. É professor de Economia do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ex-Coordenador de Estudos 
de Regulação e de Meio Ambiente do IPEA, Ex-Diretor da Agência Nacional de Aviação 
para as áreas de Pesquisa e Relações Internacionais, Ex-Diretor de Políticas Ambientais do 
Ministério do Meio Ambiente. Review Editor do IPCC/AR5/WGIII/Ch15. Atua 
principalmente nos seguintes temas: valoração e regulação econômica ambiental. 
 

 
 
Sérgio Leitão é advogado e fundador e diretor executivo do Instituto Escolhas. 
Foi diretor de Políticas Públicas e diretor de Campanhas do Greenpeace no 
Brasil, onde trabalhou por 10 anos (2005 / 2015). Fundador e diretor executivo 
(2004 / 2005) do Instituto Socioambiental (ISA). Viveu em Nova Iorque por dois 
anos (2002 / 2003), época em que foi voluntário na Rainforest Foundation US. 
Foi assessor para temas sociais e ambientais do Ministro da Justiça, José Gregori 
(2000 / 2001), durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Advogado do 
Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), de 1990 até 1995, e assessor jurídico do 

Projeto Estudo sobre Terras Indígenas (Peti) do Departamento de Antropologia do Museu 
Nacional/RJ (1989 / 1990). Iniciou sua carreira (1986 / 1989) como assessor para temas sociais da 
Arquidiocese de Fortaleza, quando trabalhou com o Cardeal Aloisio Lorscheider. Natural de Crateús 
(CE), é pai de duas filhas e hoje vive em São Paulo.  
 
 

Silke Karcher é Chefe de Divisão, Política Europeia de Clima e Energia; Novos 
Mecanismos de Mercado, do Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, 
Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMUB). Antes, ela foi chefe de 
Assuntos da União Europeia e cooperação bilateral de energia e meio ambiente. 
Antes disso, coordenou o Programa de Clima e Energia da Alemanha 2007 no 
BMUB. 
 
 

 
Stefano De Clara é Diretor Internacional de Política da International Emissions 
Trading Association (IETA). Ele atua na IETA desde 2014, inicialmente com foco 
nas negociações do EU ETS e UNFCCC. Atualmente, ele lidera o trabalho 
internacional da IETA, cobrindo a implementação do Acordo de Paris e dos 
mercados internacionais de carbono. Liderando a iniciativa de Business 

Partnership for Market Readiness (B-PMR) da IETA, também se concentra nos mercados emergentes 
de carbono, particularmente na Ásia. 



 
 

Venkata Ramana Putti é o Gerente do Programa da unidade de Clima e 
Financiamento de Carbono do Banco Mundial desde junho de 2015. Seus cargos 
anteriores no Banco Mundial incluem a liderança do Carbon Finance Assist 
Program e o portfólio de Acesso à Energia do Energy Sector Management 
Assistance Program (ESMAP). Antes do Banco Mundial, ocupou cargos 
executivos seniores no PNUD / GEF, Winrock International e TERI, gerenciando 

portfólios nacionais / globais de programas de energia limpa e meio ambiente. Putti é autor e editor 
de mais de 80 publicações, incluindo livros, artigos revistos por pares e relatórios técnicos. Ele é 
formado em engenharia civil e gestão de negócios e doutorado em estudos de energia. 


