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1. Onde estamos na história ? 
AC/DC : Mudança de Época

• Ordem Mundial Pós-COVID
• GREAT RESET : é possível „reinicializar“ o

capitalismo ?
• GreenDeal/RetomadaVerde
• Descarbonização
• “Desenvolvimento” no contexto da 4RI: 

digitalizacao & eletrificação
• ...mas, Ucrânia & Retorno da Geopolítica  





Descarbonização... força  que organiza 
a história no século 21 ?    



Descarbonização = Digitalização
Digitalização = Automação 



“Transição energética” ?
Eletrificação é condição para a 

Digitalização

















Acumulação por Descarbonização
-Crise Climática e Capitalismo: dinâmicas estruturais 

-Descarbonização mandato politico (Acordo de Paris, Green 
Deals) – NDCs (planos de negócio “país”) - EU 2050, primeiro 
continente carbono neutro (NET-neutral) ?

-”Emissões”...? Macro Agenda de Governança Global,
alinhamento fluxos financeiros, novos mercados e ativos (Capital
Natural, carbono), estandardização de marcos regulatórios,
politicas públicas, “ISOs”, certificação de commodities (carbono
neutro), comércio internacional geração de valor, regras de
comércio, atitude de consumidores, narrativas morais (e
moralizantes), reforma social e valores culturais, etc

-CO2 (carbono) infraestutura mental – linguagem política: 
“carbonês”



Década crítica 2021-2030

• TRANSIÇÃO... (COORDENADA, SINCRONIZADA)

• Como entramos, como BRASIL, neste processo ?

• ELETRIFICAÇÃO, HIDROGÊNIOS, NUCLEAR (?)
– Energia para quê e para quem ?

– Cadeia de valor global do CO2 (exemplos) 
Economia Verde, CIRCULAR, BIOeconomia e 

NOVAs INDÚSTRIAs ....... 





A transição  para o capitalismo 
verde pode ser “justa” ? 

“ECONOMIA VERDE” (internalização da lógica do “NET-ZERO” –
emissões líquidas: reduzir, remover, evitar, compensar/offset,
Preço global ao carbono/dólar, indexação, impacto no preço
alimentos e energia. LASTRO são os TERRITÓRIOS.

DIGITALIZACAO & 4RI (capitalismo de plataforma, cognitivo, de
vigilância/militarização; “gameficação”; descentralização;
automação), transparência e rastreabilidade, integração SMART
(politica industrial nacional ?)

NOVAS FRONTEIRAS DE FINANCERIZACAO – TÍTULOS VERDES
(green bonds) carbono, água, biodiversidade; politicas públicas,
Agenda 2030 – ODS, ESG, PPP, PPPC, novas dívidas : lastro são os
territórios




