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por meio da racionalização de processos, projetos, 
instalações e equipamentos. 
As Energy Services Companies (ESCOs) normal-
mente são remuneradas justamente com base 
no aumento da eficiência que proporcionam a 
seus clientes, seja por meio do compartilhamento 
ou por meio da garantia de ganhos mínimos de 
eficiência energética.

Alguns exemplos:

Iluminação

Uma lâmpada tipo LED de 7W tem o mesmo nível 
de iluminação que uma lâmpada incandescente 
de 60 W, mas consome 53 Watts a menos em sua 
utilização. Chegando a resultado similar, a mera 
troca de lâmpadas gera quase 90%1  de economia 
em sua operação – e, no longo prazo, com vida útil 
50 vezes maior e menos calor sendo gerado (um 
grande benefício para uso em locais climatizados), 
a troca tem benefícios colaterais dos mais variados.

Em casos de uso como esse, em pequena e média 
escala, ESCOs podem ser contratadas para analisar 
projetos de iluminação existentes em uma fábrica 
ou escritório, por exemplo. Em maior escala, propor 
trocas de lâmpadas já é atividade comum para 
cidades inteiras, a exemplo das parcerias públi-
co-privadas para iluminação pública celebradas 
nos últimos anos (ex.: Belo Horizonte, São Paulo 
e Rio de Janeiro.)

1 | INTRODUÇÃO

Esta publicação se propõe a estudar possibilidades 
e alternativas econômicas para desenvolver o mer-
cado de eficiência energética, contribuindo para o 
alcance de metas climáticas, promovendo desen-
volvimento e crescimento econômico sustentável. 
A presente publicação é resultado do trabalho do 
Subgrupo Energia do Grupo de Trabalho Finanças 
Verdes do LAB – Laboratório de Inovação Financei-
ra, que visa contribuir para ampliar as alternativas 
de instrumentos não bancários de captação, de 
seguros de crédito e de garantias, para o financia-
mento de investimentos em Eficiência Energética 
(EE) e Geração Distribuída Fotovoltaica (GDFV). É 
neste contexto que o Subgrupo Energia investigou 
o potencial de criação de instrumentos inovadores 
como os CREEs - Certificados de Recebíveis em 
Eficiência Energética e os White Certificates (WhCs), 
os quais são apresentados no presente estudo 
como alternativas para ampliação do mercado de 
eficiência energética e geração distribuída. Existem 
diferentes formas de geração distribuída, mas, para 
efeito deste trabalho, focaremos a GDFV.

2 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

2.1 - O QUE É “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”?

Eficiência significa fazer mais ou a mesma coisa 
com menos, mantendo o conforto e a qualidade. 
Quando se discute energia, eficiência energética 
significa gerar a mesma quantidade de energia 
com menos recursos naturais ou obter o mesmo 
serviço ou trabalho) com menos energia. 
Ou seja, eficiência energética é um conjunto de 
atividades que buscam otimizar o uso de energia 

1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (epe.gov.br) em 23/10/2021.

https://www.radarppp.com/resumo-de-contratos-de-ppps/iluminacao-publica-belo-horizonte/
https://www.radarppp.com/resumo-de-contratos-de-ppps/iluminacao-publica-municipio-de-sao-paulo/
https://radarppp.com/resumo-de-contratos-de-ppps/iluminacao-publica-municipio-do-rio-de-janeiro/
https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/eficiencia-energetica
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tica, estabelecendo as principais diretrizes para 
conservação da energia no país. 

Esta Lei determina os níveis de eficiência ener-
gética de máquinas e aparelhos consumidores 
de energia, podendo ser elétrica, derivados de 
petróleo ou outros insumos elétricos, desde que 
sejam fabricados ou comercializados no Brasil. 
Além disso, uma das principais propostas desta 
Lei também é a preservação do meio ambiente, 
através do uso racional de energia.

O Governo estabelece os níveis máximos de con-
sumo específico ou mínimos de eficiência, através 
da análise de indicadores técnicos pertinentes. 
Ato seguinte, é publicado um Programa de Metas, 
com os níveis que foram considerados econo-
micamente viáveis e publicam esses valores em 
até 1 (um) ano, para uma evolução progressiva e 
adoção desse sistema pelos fabricantes e impor-
tadores de máquinas e aparelhos consumidores 
de energia.

2.4 - META DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

No Brasil, o Plano Nacional de Eficiência Energéti-
ca 2050 (PNE 2050), elaborado pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), preconiza uma economia 
de energia entre os anos de 2020 e 2050 de 17%, 
isto é, uma redução de 321 TWh de consumo de 
eletricidade.3  

Caldeiras

Muitas indústrias, hospitais e hotéis utilizam cal-
deiras aquecidas a gás ou energia elétrica para 
produzir vapor. O reaproveitamento de gases de 
escape, o uso de vapor para cogeração de energia2 
e a complementação do sistema de aquecimento 
por meio de módulos ou aquecedores solares, por 
exemplo, são soluções possíveis para buscar maior 
eficiência energética em tais atividades. 

Em casos de uso como esse, ESCOs podem ser 
contratadas para analisar sistemas de aqueci-
mento existentes e propor soluções variadas e 
complementares de modo a reduzir o gasto global 
com energia para chegar a resultado semelhante.

2.2 - POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Porque energia elétrica barata se provou um 
dos alicerces para o crescimento econômico de 
qualquer país e um mercado líquido de dívida de 
energia elétrica tende a fomentar o setor de forma 
saudável. A eficiência energética é um importante 
meio de tornar energia mais barata e competitiva, 
além de contribuir para a redução da emissão de 
gases efeito estufa.

2.3 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MEIO JURÍDICO

A Lei n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 foi criada 
com o intuito de adaptar o mercado, de forma 
regulamentada, ao modelo de eficiência energé-

2 Cogeração é a produção simultânea e de forma sequenciada, de duas ou mais formas de energia a partir de um único combus-
tível. O processo mais comum é a produção de eletricidade e energia térmica (calor ou frio) a partir do uso de gás natural e/ou de 
biomassa, entre outros. COGEN Conceito e Tecnologias em 23/10/2021. Neste caso, de reaproveitamento dos gases de escape, está 
ligado à eficiência energética. 
3 Brasil, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética, Plano Nacional de Energia 2050, Brasília: MME/EPE, 2020, pp. 
152-156. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050.

https://www.cogen.com.br/cogeracao/conceito-e-tecnologias
https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050
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4 | O QUE SÃO CREEs?

3.1 - DEFINIÇÃO DE CREEs

Certificados de Recebíveis de Eficiência Energé-
tica – CREEs seriam uma modalidade de títulos 
de crédito lastreados em empreendimentos de 
eficiência energética e negociáveis a preços de 
mercado. No Brasil, seria necessário promulgar 
lei para sua criação.

Como funcionariam os CREEs no Brasil? Os CREEs 
poderiam ser criados à semelhança de outros 
títulos já existentes, como os Certificados de Re-
cebíveis do Agronegócio – CRAs e de Recebíveis 
Imobiliários – CRIs. Uma comparação mais deta-
lhadas entre estes instrumentos segue abaixo no 
Anexo 1. Em vez de agronegócio e imóveis, porém, 
os CREEs representariam promessas de pagamento 
em dinheiro relacionados a projetos de eficiência 
energética que sejam objeto de securitização. 

Mas o que é Securitização? Securitização é o pro-
cesso pelo qual uma instituição não financeira 
converte direitos de crédito (como duplicatas, 
parcelamentos ou financiamentos, por exemplo) 
em lastro para títulos para venda no mercado de 
capitais; a dívida que antes existia perante um 
credor passa a ser dívida perante investidores do 
título. Como investidores normalmente adquirem 
os títulos à vista para receberem os direitos de 
crédito que lhe cabem ao longo do tempo, na 
prática a securitização acaba, quase sempre, an-
tecipando os recebíveis que originalmente eram 
devidos ao credor. 
 

3 | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

A geração distribuída permite que consumidores 
gerem sua própria energia em vez de consumirem 
energia adquirida da distribuidora local ou de 
terceiros. Eventuais excedentes não consumidos 
podem ser injetados na rede da distribuidora e 
gerar créditos, aproveitados posteriormente para 
abater valores da conta de energia elétrica sem-
pre que o consumidor efetivamente usar a rede 
elétrica para seu abastecimento.

Nos termos da legislação aplicável4, a geração 
distribuída só pode ser utilizada para abatimento 
de conta de energia elétrica e não para venda 
de energia diretamente. Tal restrição acabou por 
criar estruturas de locação de usinas, por meio 
das quais desenvolvedores instalam e disponibi-
lizam unidades de geração que geram créditos de 
energia para seus consumidores. Desse modo, os 
direitos de créditos relacionados a esse mecanismo 
poderiam ser objeto de CREEs - Certificados de 
Recebíveis em Eficiência Energética (instrumento 
financeiro abordado neste estudo), com a insta-
lação de sistemas de geração distribuída e com a 
locação da usina colocada à disposição de con-
sumidores, construídas e operadas por empresas 
especializadas. 

4 Resolução ANEEL 482/2012
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Qual seria a origem dos recebíveis para os CREEs? 
Os créditos oriundos de projetos de eficiência 
energética, que remunerariam os CREEs, teriam 
diferentes naturezas, como receitas com paga-
mentos por redução de consumo energético ou de 
gasto com energia, com locação de equipamentos 
de geração, dentre outros. Diferentes tipos de di-
reitos creditórios, inclusive, poderiam dar lugar 
a categorias distintas de CREEs, especializadas 
conforme o lastro:

Eficiência Energética: contraprestações pa-
gas por consumidores de energia às ESCOs 
(pagamento após redução no consumo, ga-
nhos compartilhados ou valor fixo), conforme 
periodicidade de pagamento dos consumi-
dores às ESCOS nos contratos relacionados.

Financiamento contraído para implantação dos 
projetos de eficiência energética: Consumidor 
de Energia assume a dívida que origina direitos 
creditórios à instituição financiadora; em segui-
da, cria-se uma estrutura de securitização. Os 
clientes originais dos financiamentos efetuam 
os pagamentos a determinado banco, que os 
repassa à securitizadora. Os recursos são então 
utilizados para o pagamento aos investidores 
dos CREEs. É indispensável que os recursos 
do financiamento sejam destinados a proje-
tos de eficiência energética preestabelecidos.

Por outro lado, há determinadas operações cujos 
direitos de crédito não poderiam ser objeto de CRE-
Es, por motivos variados. É o caso, por exemplo, de 
contraprestações pagas em decorrência de projetos 
de eficiência energética ou geração distribuída 
contratados por entes da administração pública 
direta e de direitos creditórios (tarifários ou não) 
detidos por operadores do sistema elétrico (con-
cessionários, permissionários e autorizatários dos 
serviços de geração, transmissão e distribuição).

As emissões de CREEs poderiam ser realizadas por 
companhias securitizadoras, associadas a contratos 
de desenvolvedores e/ou financiadores de pro-
jetos de eficiência energética, sem exigência de 
valor mínimo ou máximo ou de forma societária 
específica.

Ao adquirir um CREE, o investidor se tornaria dono 
de um título securitizado que lhe daria direito a 
receber parte do fluxo de pagamentos associado 
ao(s) empreendimento(s) de eficiência de energia 
elétrica que serviu(iram) de lastro para a securiti-
zação. O fluxo de pagamento pode ser cedido tanto 
em relação a serviços ou projetos já executados 
como a projetos a executar, desde que haja direitos 
de créditos associados ao empreendimento e que 
tais direitos possam servir de lastro.

Quais projetos seriam elegíveis para a emissão 
de CREEs? A ideia é que estejam englobadas pelo 
escopo dos CREEs quaisquer atividades de eficiên-
cia energética, como definido e exemplificado an-
teriormente nesta cartilha. Trata-se de atividades 
comumente desenvolvidas por diferentes empresas 
do setor energético, incluindo desenvolvedores 
de projetos de geração distribuída e as “ESCOs”.

Consumidor ESCO Securitizadora Investidores

Exemplo de fluxograma em que a ESCO cede a uma securitiza-
dora créditos oriundos de um contrato no qual presta serviços 
de eficiência energética a um consumidor. Tais créditos servem 
de lastro ao CREE emitido e comercializado pela securitizadora. 
Com a arrecadação oriunda da comercialização do CREE, a 
securitizadora financia as atividades da ESCO. 
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havendo garantia de que tal cenário venha a mudar 
no futuro. Por fim, ainda que os CREEs venham a 
contar com certificação verde, em casos específicos 
(o que os tornaria atrativos a investidores com 
metas de alocação ESG), isso não necessariamente 
se traduziria em taxas mais competitivas.

4.2 - IMPORTÂNCIA DOS CREEs

Para o mercado de energia como um todo, CREEs 
podem significar uma alternativa adicional de fi-
nanciamento. Diante das preocupações ambientais 
sobre a redução e otimização do consumo ener-
gético; de eventos climáticos extremos tais como 
secas prolongadas que afetam o abastecimento 
para a geração hidrelétrica; da abertura gradativa 
do mercado livre de energia e do crescente inte-
resse por geração distribuída, consumidores cada 
vez mais se preocuparão em consumir energia de 
forma eficiente e/ou gerar sua própria energia. 

Para empreendedores: diversificação das fon-
tes de financiamento. Para empreendedores de 
energia elétrica, CREEs significariam um novo 
meio de financiamento de suas atividades:  
uma alternativa não-bancária de financiamen-
to pode significar a diferença entre desenvolver 
ou não seu projeto. Ademais, a securitização 
pode promover a desintermediação de atores 
tradicionais do mercado financeiro e favorecer 
a competição entre diferentes fontes de crédito. 

Também é o caso de créditos excedentes de ener-
gia em projetos de geração distribuída que não 
possam ser comercializados (e, portanto, não po-
dem ser securitizados), mas apenas compensados 
contra o próprio consumo de energia elétrica. 
Tal limitação, porém, não impede a securitização 
de créditos oriundos de contratos de locação de 
imóveis / equipamentos e contratos de serviços, 
por exemplo.

Quais seriam os riscos inerentes às operações de 
CREEs? Vários dos riscos que podem ser identifi-
cados de antemão já seriam conhecidos por conta 
da experiência com CRIs e CRAs. Por exemplo: (i) 
risco de crédito (caso o direito creditório não seja 
pago), (ii) risco de performance (caso o projeto 
que serve de lastro seja menos eficiente e gere 
menos direitos creditórios que o previsto) e (iii) 
risco regulatório (mudanças legais que alterem os 
fundamentos econômicos do título, por exemplo).

Já outros riscos não necessariamente encontrados 
em CRIs e CRAs incluem: a ausência de um ativo 
necessário subjacente ao contrato5 e de expe-
riência de mercado com um título novo6. Já os 
riscos específicos de cada emissão deveriam ser 
identificados e analisados caso a caso pelos in-
vestidores interessados.

Quais seriam os desafios de distribuição relativos 
a Operações de CREEs? Os CREEs enfrentariam 
dificuldades comuns a operações com CRIs e CRAs. 
Devido a sua complexidade, é provável que os CRE-
Es venham a predominar em ofertas com esforços 
restritos destinadas a investidores profissionais, o 
que restringiria seu alcance. Ressalte-se, ademais, 
que o mercado de certificados de recebíveis hoje 
possui baixa liquidez no mercado secundário, não 

5 Imóveis e produtos/insumos rurais, por exemplo, que estão ligados às emissões de CRI e CRA, respectivamente, indiretamente 
asseguram o direito de crédito, na medida em que há ativos de valor não irrisório relacionados às operações que geram o direito 
creditório. Em última instância, ativos relevantes poderiam ser liquidados para honrar direitos creditórios atrasados.
Em projetos de eficiência energética nem sempre será esse o caso, muito embora possa haver equipamentos e outros ativos rele-
vantes relacionados à operação de lastro.
6 Aos poucos, erros e acertos nos mercados de títulos mais estabelecidos vão consolidando boas práticas e uniformizando padrões, 
os quais tendem a ser gradualmente internalizados por participantes do mercado. Em um mercado novo, não se tem o mesmo 
benefício.
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almente, um comportamento que deve se repetir 
no caso dos CREEs. 

Para investidores: ampliação do leque e otimiza-
ção de investimentos. Para o investidor no mer-
cado de capitais local já acostumado com CRIs e 
CRAs, CREEs constituiriam novas opções para inves-
timento direto em empreendimentos da economia 
real. Além de comprar ações ou debêntures de uma 
empresa de energia, o investidor pode adquirir 
os recebíveis associados a um empreendimento 
específico, usufruindo de maior liberdade para 
escolher como alocar seus recursos.

Ademais, o desenvolvimento de um mercado de 
CREEs tende a levar à padronização de emissões 
(tal como ocorreu em alguma medida com as emis-
sões de agronegócio e imóveis), reduzindo custos 
de transação e otimizando a comparabilidade entre 
títulos – sobretudo aqueles categorizados por 
tipos de créditos, como sugerido anteriormente.

4.3 - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DE CREEs NO BRASIL

A competência para legislar sobre títulos de cré-
dito no Brasil é da União. Como o CREE seria um 
título novo, sem previsão legal, sua implementa-
ção exigiria lei federal específica. O Laboratório 
de Inovação Financeira, por congregar diversos 
atores do mercado e de governo, pode colaborar 
para eventual estudo mais aprofundado para esse 
propósito, caso as entidades pertinentes ao tema 
tenham interesse em avanços na matéria. Para 
impulsionar CREEs ainda mais, à semelhança do 
ocorrido com CRIs e CRAs, seria importante avaliar 
eventuais incentivos fiscais ao instrumento. Ainda, 
seria recomendável um estudo sobre a possibili-
dade de impulsionamento do segmento a partir 
de instrumentais financeiros já existentes, como 
os FIDCs, e se esses poderiam incorporar ou se 
adequar às principais características vislumbradas 
para os CREEs.

Em um potencial cenário de queda estrutural da 
taxa básica de juros da economia,  de corte de 
subsídios pelo governo federal (inclusive para 
energias renováveis) e de fontes tradicionais de 
financiamento com menor disponibilidade, emis-
sões de dívida no mercado de capitais tendem a 
ganhar relevância para alavancar empresas de 
energia. 

Certificados de recebíveis, aliás, tendem a ser 
mais usados para dívidas com perfil de curto e 
médio prazos – CREEs, neste sentido, ajudariam 
a preencher uma lacuna que debêntures e finan-
ciamentos com bancos de desenvolvimento, por 
exemplo, costumam deixar ao oferecerem dívidas 
mais alongadas. 

Espera-se um custo de captação similar ao de 
outros títulos de securitização, como o CRA e o 
CRI, especialmente caso o CREE goze dos mesmos 
benefícios fiscais hoje aplicáveis aos primeiros, 
incluindo isenção de imposto de renda para pes-
soas físicas (artigo 3º, incisos II e IV, da Lei 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004), e a possibilidade de 
as emissoras de CREEs deduzirem as despesas de 
captação de recursos na determinação da base 
de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e 
COFINS (art. 3º, § 8º, da Lei 9.718, de 27 de novem-
bro de 1988). Nos casos em que os CREEs forem 
certificados como títulos verdes, é provável que 
suas ofertas tenham acesso a um rol mais amplo 
de investidores, incluindo aqueles com meta de 
alocação em ativos ESG. Embora tal certificação 
não acarrete, necessariamente, custos menores 
de captação, é possível que esse cenário venha a 
mudar no futuro, com taxas cada vez mais favo-
ráveis. Seja como for, os CREEs, enquanto títulos 
recém-criados, levarão algum tempo de adaptação 
e deverão ser incluídos no rol de ativos elegíveis 
dos regulamentos de fundos de investimento.  
Ademais, como já dito, é importante ressaltar que 
o mercado secundário de certificados de securi-
tização (CRI e CRA) apresenta baixa liquidez atu-
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Programa RenovaBio e, mais recentemente, com 
a edição do Decreto 10.828, de 1º de outubro de 
2021, a Cédula de Produto Rural “Verde” (“CPR Ver-
de”), que permite o financiamento a atividades 
que resultem em redução de emissões de gases 
de efeito estufa. Melhor que garantir a origem 
renovável de energia, porém, seria evitar o uso 
da energia em primeiro lugar, desde que sejam 
mantidos desempenho e resultados semelhantes 
– justamente o objetivo da eficientização energé-
tica. Neste contexto, CREEs (em conjunto com os 
White Certificates, abordados a seguir) poderiam 
ser utilizados para alavancar iniciativas de redução 
certificada de consumo energético.

5 | O QUE SÃO WHITE CERTIFICATES?

5.1 - DEFINIÇÃO DE WHITE CERTIFICATES

White Certificates – WhCs podem ser definidos 
como uma modalidade de títulos financeiros emi-
tidos que representam uma certa quantidade de 
energia economizada em um determinado lugar, 
em um determinado espaço de tempo.10 Os White 
Certificates (“WhCs”) podem ser emitidos tanto em 
relação a serviços e projetos já executados quanto 
em projetos a executar. 

Como funcionariam os WhCs no Brasil? WhCs po-
deriam ser ofertados dentro de um mercado, em 
que há ofertantes ou “agentes elegíveis”, os que 
ofertam projetos de eficiência energética a serem 
implantados, e demandantes ou “agentes obriga-
dos”, os que têm obrigação de cumprir metas de 
redução de consumo pré-estabelecidas por um 

4.4 - OUTRAS IDEIAS PARA CREEs

Energias renováveis já são competitivas7 e seus 
incentivos começam a escassear, a exemplo do fim 
do PROINFA e de outros subsídios específicos para 
renováveis. Assumindo que o crescimento orgânico 
e não-subsidiado de energias renováveis seja um 
objetivo a ser perseguido, uma opção para CREEs 
seria limitar a sua emissão apenas a projetos de 
geração distribuída8 e de eficiência energética 
associados a energias renováveis. 

CREEs VERDES

Associado ou não a energias renováveis, CREEs po-
deriam ainda ser emitidos como títulos verdes, se 
cumprirem os requisitos para tanto.9 Títulos verdes 
já deslancharam no mercado internacional e são 
cada vez mais populares no Brasil – as emissões 
locais somaram USD 9 bilhões até fevereiro de 2021, 
segundo levantamento da Climate Bond Iniciative.  
 
I-CREEs? RENOVACREEs?  

Existem diversas iniciativas que buscam promover 
energias renováveis, o uso mais racional da energia 
e outros objetivos socioambientais, a exemplo da 
“Certificação de Energia Renovável” do REC-Brasil, 
dos “Créditos de Descarbonização – CBIOs” do 

7 LEILÃO DE ENERGIA NOVA A-5 DE 2021 – EPE, 30set2021.
8 Embora a extensa maioria de projetos de geração distribuída sejam baseados em energias renováveis, é possível implementar 
projetos a partir de fontes tradicionalmente tidas como “sujas”. Atendidos determinados requisitos estabelecidos na resolução 
482/12 da ANEEL, a regulação permite projetos de geração distribuída baseados em cogeração termelétrica, por exemplo.
9 Embora sejam comumente associados a energias renováveis, títulos verdes também são cabíveis em outros casos, como projetos 
de eficiência energética, saneamento e manejo florestal responsável, dentre diversos outros.
10 CALDEIRA, Rinaldo, White Certificates: um mercado de títulos de eficiência energética para o Brasil, Rio de Janeiro: Sinergia, 2017, 
pp. 9-10.

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-592/Informe%20Vencedores%20LEN%20A5.pdf
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/06/mercado-brasileiro-de-t%C3%ADtulos-verdes-bate-marca-dos-9-bilh%C3%B5es-de
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-592/Informe%20Vencedores%20LEN%20A5.pdf
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ESCOSegmento Industrial Distribuidoras 
de Energia 

Aposentadoria do WhC. Uma vez que os WhCs 
são compensados para a eficiência energética, 
os WhCs são aposentados, não sendo possível 
transacioná-los novamente, nem os reutilizar. O 
responsável pelo controle e aposentadoria dos 
WhCs seriam os registros, isto é, a base de dados 
centralizada, em que são especificados o número 
do certificado, o projeto em que energia foi eco-
nomizada, o proprietário do projeto e o período 
em que ocorrerá a economia da energia. Uma vez 
que os WhCs forem “compensados” caberia a essa 
base centralizada de projetos que emitem WhCs 
retirar os WhCs de circulação. O trabalho de apo-
sentadoria seria efetuado por agentes de mercado 
já estabelecidos, como custodiantes.

Quais seriam os custos de transação relacionados 
ao mercado de WhCs? Um ponto importante quan-
to aos WhCs seriam os custos de transação. Isso 
porque, se os custos de transação forem maiores 
que a receita obtida com a venda dos WhCs, não 
há incentivo econômico para a realização de um 
projeto de eficiência energética. Dentre os custos 
de transação, destacam-se os custos com pesquisa 
e avaliação de informações, auditorias energéticas, 
desenvolvimento de projetos, monitoramento da 
eficiência energética, marketing do projeto, entre 
outros.14   

Quais seriam os riscos inerentes ao mercado de 
WhCs? Alguns riscos inerentes ao mercado de WhCs 
podem ser identificados de antemão, seriam eles: 
(i) risco de crédito (caso o direito creditório não 

órgão governamental de energia economizada.11 
Para isso, os WhCs devem ser registrados em uma 
base de dados centralizada, em que são espe-
cificados o número do certificado, o projeto em 
que energia foi economizada, o proprietário do 
projeto e o período em que ocorrerá a economia 
da energia.12 

A ideia é que demandantes ou “agentes obrigados” 
(compradores) adquiram os WhCs para atingir 
seus objetivos de eficiência energética, enquanto 
os ofertantes ou “agentes elegíveis” (vendedores) 
vendam os WhCs que possuem em excesso. Ao 
adquirir um WhC, o agente obrigado consegue 
“compensar” sua “ineficiência” energética. 

Os WhCs poderiam ser adquiridos voluntaria-
mente, em um mercado voluntário de WhCs em 
que demandantes compram créditos de carbono 
para compensar metas corporativas de eficiência 
energética vis-à-vis compromissos nacionais e 
internacionais, que se daria com a maior eficiência 
energética de projetos.

Ofertantes Demandantes

Quais projetos seriam elegíveis para a emissão de 
WhCs? Os WhCs podem ser criados a partir: (i) de 
projetos de empresas dos segmentos industrial, 
comercial, do setor público, entre outras; (ii) de 
“ESCOs”, que têm atividades voltadas especifica-
mente para projetos de eficiência energética; e 
(iii) das próprias concessionárias de distribuição 
de energia.13  

11 CALDEIRA, Rinaldo, Um Mercado de Títulos de Eficiência Energética para o Setor Elétrico Brasileiro.
12 CALDEIRA, Rinaldo, White Certificates, pp. 9-10.
13 CALDEIRA, Rinaldo, Um Mercado de Títulos de Eficiência Energética para o Setor Elétrico Brasileiro. 
14 CALDEIRA, Rinaldo, White Certificates, pp. 18-22.
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o esperado. Por um lado, o comportamento do 
usuário, eventos climáticos e falta de precisão a 
respeito do real potencial de consumo de deter-
minadas tecnologias, eentre outros fatores, podem 
contribuir para menor redução do consumo de 
energia.18 Por outro lado, há aspectos regulató-
rios internacionais (e cenário de crise energética 
interna) que poderiam incentivar ou estimular 
iniciativas como a do WhCs.

Uma maneira de se obter maior segurança seria 
com a emissão de buffer credits junto dos WhCs. Os 
buffer credits seriam créditos que servem como um 
seguro para os agentes elegíveis contra o risco de 
reversões na sua eficiência, as quais ocorrem, por 
exemplo, devido a eventos climáticos. Isso porque 
o mecanismo buffer exige que os projetos de efi-
ciência energética que correm o risco de sofrerem 
reversões separem uma porcentagem ajustada ao 
risco das reduções de emissão e remoções alcan-
çadas para servir de seguro. Os agentes elegíveis 
pagariam um “prêmio” na forma de reduções de 
eficiência energética e, caso as reversões ocorram, 
a perda de eficiência energética equivalente a WhCs 
seria coberta por meio do cancelamento de um 
número equivalente de buffer credits.

5.2 - IMPORTÂNCIA DOS WHITE CERTIFICATES

Os WhCs podem aumentar a atratividade financeira 
de projetos de eficiência energética relacionados 
à eletricidade, que se dá com a receita adicional 
resultante da venda do título de WhC.19  

seja pago), (ii) risco de performance (caso o projeto 
tenha potencial de eficiência energética aquém 
do esperado) e (iii) risco regulatório (mudanças 
legais que alterem os fundamentos econômicos do 
WhC, por exemplo). No mais, há a possibilidade de 
os projetos de eficiência energética terem preços 
altos ou haver incerteza da medição da energia 
economizada atribuída a um projeto.15 Já os riscos 
específicos de cada emissão de WhCs deveriam 
ser identificados e analisados a cada caso pelos 
compradores interessados.

No caso de o potencial de eficiência energética 
ser aquém do esperado, pode-se mitigar os riscos 
de algumas formas: agentes ofertantes podem 
fazer novos projetos para compensar projetos 
com potencial aquém do esperado, podem pa-
gar uma multa, comprar WhCs, executar projetos 
compensatórios ou, ainda, utilizar-se de um se-
guro de performance como o ESI - Energy Sav-
ing Insurance16. Em caso de multa, elas poderiam 
ser para fundos específicos de financiamento ou 
centros de excelência em eficiência energética.17 
Caberia, também, o seguro para o caso de risco de 
crédito, que se daria com o atraso de pagamento 
ou inadimplemento do agente demandante que 
adquire os WhCs.

Deve-se, ainda, considerar uma margem de segu-
rança no mercado de WhCs, para que o mercado 
não quebre por falta de lastro, visto que um projeto 
pode gerar menor eficiência energética do que 

15 Ibid, pp. 92-96.
16 ESI – Energy Saving Insurance ou Seguro de Economia de Energia. Problema a ser resolvido -> Constitui o risco de desempenho 
associado a projetos de investimento em medidas de eficiência energética (EE) de modo que: i) potenciais investidores do setor 
privado se sintam confiantes de que seus projetos de EE gerarão economia de energia suficiente para pagar os empréstimos assu-
midos para fazer os investimentos e, eventualmente, ter lucro ; e ii) as instituições financeiras locais se tornam mais conscientes 
do risco real e do retorno associado a esses projetos e, portanto, aumentam sua disposição para financiá-los. A principal inovação 
da solução é fornecer um produto de seguro cobrindo economias de energia projetadas para medidas de EE especificamente defi-
nidas e verificáveis, conforme acordado em um contrato padrão entre pequenas e médias empresas (PMEs) e serviços de eficiência 
energética e fornecedores de tecnologia. A compensação seria paga a uma empresa no caso de os fluxos financeiros prometidos 
associados às economias de EE não serem realizados. A participação de seguradoras locais e resseguradoras internacionais no 
Programa é garantida pelo fato de a solução integrar verificadores terceirizados e prestadores de serviços e tecnologia de eficiência 
energética, formulários padronizados, metodologias e protocolos de estruturação de projetos, seu acompanhamento, reporte e 
verificação.
17 CALDEIRA, Rinaldo, White Certificates, pp. 92-96..
18 Idem.
19 Ibid, pp. 42-45.

https://www.iadb.org/en/sector/financial-markets/financial-innovation-lab/energy-savings-insurance-esi%2C19717.html
https://www.iadb.org/en/sector/financial-markets/financial-innovation-lab/energy-savings-insurance-esi%2C19717.html
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ção. Além disso, vale ressaltar também que os 
certificados podem ser emitidos por três partes: 
(i) fornecedores de energia com obrigações; (ii) 
associações/instituições públicas; (iii) agentes 
sem obrigações, desde que o fornecimento de 
eficiência energética não seja a atividade principal 
de negócio, sendo certo que o operador possui 
a responsabilidade de determinar os critérios e 
regras do sistema de recuperação de custos e a 
definição de penalizações para os agentes que 
não cumpriram as metas.

Na Itália, o processo iniciou-se de forma obriga-
tória, através da implementação da obrigação de 
poupanças energéticas para distribuidores com 
mais de 50.000 clientes finais. Anualmente, os obje-
tivos são alocados entre os distribuidores elegíveis, 
tendo por base a quantidade de eletricidade e gás 
fornecidos aos clientes finais, comparativamente 
com o total nacional.

Um aspecto relevante da prática adotada pelo 
sistema italiano é a participação das ESCO’s, in-
cluindo também, em determinadas situações, os 
fornecedores e instaladores de equipamento de 
eficiência energética. Além disso, os planos de 
monitoramento da eficiência energética devem 
sempre ser submetidos à aprovação da agência 
reguladora. Com relação à gestão e organização 
do mercado, ele fica sob a responsabilidade do 
operador de mercado da eletricidade, não sendo 
necessária uma autorização prévia para realizar 
as transações no mercado, podendo ocorrer via 
contrato bilateral ou mercado spot.

O sistema britânico é baseado em transações de 
obrigações de poupanças energéticas. Esse sistema 
possui um portfólio de instrumentos de políticas 
de promoção de eficiência energética que inclui 
acordos voluntários, campanhas de informação, 
etiquetagem de edifícios e subsídios, de forma a 
aumentar a consciência e a predisposição dos con-
sumidores para com os investimentos de eficiência 

Para empreendedores: diversificação das fontes 
de financiamento. Para empreendedores do setor 
de energia elétrica, WhCs significariam mais um 
meio de financiamento de suas atividades – uma 
alternativa não-bancária de financiamento pode 
significar a diferença entre desenvolver ou não 
um projeto. 

Em um potencial cenário de queda estrutural da 
taxa básica de juros da economia, da agenda de 
corte de subsídios pelo governo federal (inclusive 
para energias renováveis) e de fontes tradicionais 
de financiamento com menor disponibilidade, 
emissões de dívida no mercado de capitais ten-
dem a ganhar relevância para alavancar empresas 
de energia. 

Para compradores: compensação da falta de efi-
ciência energética. Para compradores, a aquisição 
de WhCs é uma maneira de cumprir as metas de 
redução de consumo de energia elétrica pré-esta-
belecidas por um órgão governamental. Assim, há 
a compensação pela falta de eficiência energética.

5.3 - EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

Os WhCs foram inicialmente inseridos no mercado 
para transações de títulos envolvendo transações 
de créditos de carbono na Austrália, mas atrelados 
à eficiência energética no uso final da energia. No 
entanto, atualmente a França, Grã-Bretanha e Itália 
são os países que mais desenvolvem essa prática, 
conforme demonstrado abaixo.

Na França, a emissão dos títulos ocorre apenas 
após a realização das ações para eficiência ener-
gética. Uma agência reguladora específica realiza 
uma análise a cada três anos e produz um rela-
tório indicando todas as transações efetuadas no 
período analisado. Ato seguinte, o Ministério da 
Energia do país define as obrigações e aloca os 
certificados, que serão negociados em plataforma 
que fica sob a responsabilidade de uma associa-
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Mesmo que possam ser emitidos sem lei federal 
específica para negociação em mercado voluntário, 
entende-se que sem ela pode haver instabilidade 
jurídica, o que faz com que os WhCs fiquem sus-
cetíveis a riscos tributários e regulatórios.  

AUTORIDADE LEGAL

Diante do sistema apresentado, nos termos das 
Leis nº. 10.847 e 10.848, de 2014, o Conselho Nacio-
nal de Política Energética (CNPE) seria a organiza-
ção mais adequada para propor ao MME o estudo 
de viabilidade para a implantação do sistema de 
WhCs. O MME, então, poderia delegar à Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) a realização de estudo 
de viabilidade do referido sistema.20  Uma vez que 
a viabilidade tenha sido verificada, a ANEEL seria 
o órgão a delinear as bases do sistema, homolo-
gar projetos e economias de energia, bem como 
fiscalizar e monitorar a eficiência energética dos 
projetos.21       

TAXAS E IMPOSTOS APLICÁVEIS

Partindo da premissa de que seria possível classi-
ficar os WhCs como um ativo financeiro, do ponto 
de vista contábil, e na ausência de uma legislação 
específica que disponha sobre a tributação aplicá-
vel a este título, poderia ser aplicada, em princípio, 
a regra geral de tributação geral dos rendimentos 
de renda variável atualmente em vigor, qual seja:

• Imposto de Renda (IR) à alíquota de 15% 
sobre os ganhos líquidos auferidos em 
operações realizadas nas bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelha-
das, existentes no País; ou 

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 
sobre os rendimentos auferidos às alíquo-

energética. Além disso, apesar da dificuldade na 
estruturação desse esquema, não foram registra-
dos atrasos na criação de um comitê de eficiência 
energética, devido ao compromisso político na 
redução de gases de efeitos estufa e aumento 
da eficiência energética. Nesse sistema, o órgão 
regulador reparte as obrigações individuais de 
poupança energética pelos agentes obrigados, de 
acordo com as suas quotas de mercado, o qual 
será ajustado anualmente.

A implementação do sistema de certificados no 
sistema britânico foi um passo muito importan-
te, tendo em vista o aumento do compromisso 
dos agentes obrigados na promoção da eficiência 
energética. Eles passaram a direcionar esforços 
à formação dos seus quadros de pessoal para o 
melhor aconselhamento de clientes na tomada de 
decisões relativas à implementação de projetos 
de eficiência. 

Existem vários indicadores no sistema de WhCs que 
demonstram o custo/eficácia, em consequência 
de se atingir objetivos de poupanças energéticas 
através da minimização de custos, como a medição 
de se os custos das poupanças energéticas foram 
menores do que os esperados, se os custos ine-
rentes às poupanças energéticas foram menores 
do que os de outros instrumentos alternativos, etc.
 
5.4 - WHITE CERTIFICATES NA LEGISLAÇÃO BRA-
SILEIRA

Para efeito da criação de um modelo de WhCs no 
Brasil haveria necessidade de ter projeto de lei, 
abordando o tema, uma vez que o instrumento 
ora tratado poderia ser enquadrado como um 
título de crédito, cuja competência para legislar é 
da União. Da mesma maneira que os CREEs, como 
o WhC seria um título novo, sem previsão legal, 
sua implementação exigiria lei federal específica.      

20 CALDEIRA, Rinaldo, White Certificates, pp. 46-48.
21 Ibidem, pp. 63-65.
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Investimentos estrangeiros realizados nos termos 
da Resolução CMN n°. 4.373, estariam ainda sujei-
tos à incidência do IOF/Câmbio e do IOF/TVM, em 
ambos os casos à alíquota de 0%.

No entanto, é possível instituir, por meio de lei, um 
regime de tributação específico para os direitos de 
emissão do WhCs – tal como o realizado para os 
CBios –, prevendo tributação mais benéfica tendo 
em vista a sua caracterização atrelada a um “ativo 
ambiental”, criado exclusivamente para a finalidade 
de controlar externalidade ambiental.

5.5 - OUTRAS IDEIAS PARA WHITE CERTIFICATES

PLATAFORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE WHCs

A compra e venda de WhCs poderia ser feita por 
meio de plataformas de comercialização (ex.: B3), 
as quais podem ser feitas por meio de iniciativa 
governamental ou iniciativas privadas. Tais plata-
formas, tendo em vista o caráter transacional que 
os WhCs teriam no Brasil, deveriam ser reguladas 
ou por autoridades legais ou pelas respectivas 
plataformas de certificação. 

Existem diversos formatos a serem adotados pelas 
plataformas, podendo existir, por exemplo, aquelas 
em que seus membros compram e vendem WhCs 
tokenizados de titularidade da plataforma. Nesse 
caso, os WhCs seriam tokenizados por meio da 
criação de criptoativos, em que cada criptoativo 
representaria um WhC. Há, também, a possibilidade 
de haver uma plataforma de comercialização em 
que membros da plataforma compram e vendem 
WhCs de sua propriedade. Ainda há a possibilidade 
de criação de uma plataforma apenas para compra 
de WhCs, em que compradores adquirem os WhCs 
com o objetivo de aposentá-los.

tas regressivas, de acordo com o prazo da 
aplicação geradora dos rendimentos tribu-
táveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; 
(b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) 
de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5%; e (d) 
acima de 720 dias: alíquota de 15%, no caso 
de operações realizadas fora da bolsa. 

No caso de operações realizadas em bolsa, o valor 
de alienação ficaria igualmente sujeito ao IRRF à 
alíquota de 0,005%.

O IRRF é considerado tributação (i) definitiva para 
o investidor pessoa física e não-residente e (ii) 
antecipação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
devido pelo investidor pessoa jurídica (à alíquota 
de 34%) e também são computados na base de 
cálculo das Contribuições recolhidas ao Programa 
de Integração Social e Financiamento da Segurida-
de Social (PIS/COFINS) no regime não-cumulativo 
como receitas financeiras sujeitas ao PIS/COFINS 
à alíquota de 4,65%. 

A aquisição dos WhCs, como um título mobiliário, 
estaria igualmente sujeita à incidência do IOF/TVM 
à alíquota de 0%.

Com relação a investidores não-residentes, exceção 
é feita para aqueles que mantenham o investi-
mento nos termos da Resolução CMN n°. 4.373 e 
não sejam considerados residentes em jurisdições 
com tributação favorecida, conforme definido pela 
legislação brasileira. Nesta hipótese, os ganhos 
auferidos decorrente de transações realizadas em 
bolsa de valores são isentos e os demais rendi-
mentos auferidos se sujeitam à incidência do IRRF 
à alíquota de 15%. Essa tributação é considerada 
definitiva.
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6 | DIFERENÇA ENTRE CREEs E WHITE 
CERTIFICATES

Os CREEs seriam uma modalidade de títulos lastre-
ados em créditos de empreendimentos de eficiên-
cia energética e Geração Distribuída e negociáveis 
a preço de mercado. Diferentemente dos WhCs, 
os CREEs não têm como objetivo uma “compen-
sação” na falta de eficiência energética, os CREEs 
serviriam, na realidade, como uma alternativa 
adicional de financiamento, visto que, uma vez que 
um investidor adquiriu um CREE, ele se tornaria 
dono de um título securitizado que lhe dá direito 
a receber parte do fluxo de pagamentos associado 
ao(s) empreendimento(s) de energia elétrica que 
serviu(iram) de lastro para a securitização, configu-
rando esta compra uma antecipação de recursos, 
e base para o financiamento do empreendimento. 

Ademais, pode haver a tokenização dos WhCs para 
trazer maior transparência, redução de custos e 
melhoria de eficiência dos processos. Com a toke-
nização, os WhCs comercializados são mantidos 
em um fundo, e, para cada WhC depositado no 
fundo, haveria um token correspondente, que seria 
criptoativo Blockchain. É possível também criar 
diferentes tipos de tokens para variados projetos 
de eficiência energética.

CBIOS E WHCs

Os créditos de descarbonização (CBIOs) corres-
pondem a um certificado emitido por produtores 
e/ou importadores de biocombustíveis (emissores 
primários). Cada CBIO representa 1 (uma) tonelada 
de gás carbônico (CO2) que deixa de ser emitida 
na atmosfera. De acordo com Plano Decenal de 
Eficiência Energética 2021 do Procel/Eletrobras22, os 
CBIOs podem servir como referência para criação 
de um programa de WhCs no Brasil por meio da 
ampliação de seu escopo para englobar a eficiência 
energética, criando, assim, uma série de oportuni-
dades para ESCOs cujo objetivo será a diminuição 
do consumo de energia de empresas no mercado. 

22 Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, criado em 1985 pelo Governo Federal e executado pela Eletrobrás 
– Centrais Elétricas Brasileiras S/A.
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CREE CRI CRA CTEE

REGULAMENTAÇÃO N/A; a ser criado
Lei 9.514/97
ICVM 414/2004

Lei 11.076/04
ICVM 600/2018

Resolução BACEN 
2801
ICVM 267/97

LASTRO

Créditos associados a 
projetos de eficiência 
energética e/ou 
geração distribuída 
de energias 
renováveis.

Créditos Imobiliários 
e representativo 
de promessa de 
pagamento em 
dinheiro.

Créditos associados 
a negócios entre 
produtores rurais, 
suas cooperativas e 
terceiros, inclusive 
financiamentos 
ou empréstimos, 
relacionados com 
a produção, a 
comercialização, o 
beneficiamento ou 
a industrialização 
de produtos, 
insumos, máquinas 
e implementos 
utilizados 
na atividade 
agropecuária.

Crédito contra a 
companhia emissora 
do CTEE, resgatável 
em energia ou em 
dinheiro.

COMPETÊNCIA PARA 
EMISSÃO

Companhias 
securitizadoras de 
créditos de energia 
elétrica.

Companhias 
securitizadoras de 
créditos imobiliários.

Companhias 
securitizadoras de 
direitos creditórios 
do agronegócio.

Companhia 
aberta incluída 
em programa de 
privatização.

ANEXO 1 – CREE X CRA X CRI X CTEE

Os CREEs propostos possuem muita semelhança com os CRIs e CRAs, conforme mencionado anteriormente. Ade-
mais, não seriam o primeiro título mobiliário criado no Brasil específico para energia elétrica, guardando alguma 
semelhança com os Certificados a Termo de Energia Elétrica – CTEEs. Abaixo, comparamos os referidos títulos.



POTENCIAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA: CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CREEs) E WHITE CERTIFICATES (WhCs)19

CREE CRI CRA CTEE

TAXAS E IMPOSTOS

Como regra geral, 
os rendimentos 
decorrentes de 
investimento em 
renda fixa estão 
sujeitos à incidência 
do Imposto de 
Renda retido na 
Fonte (IRRF), a 
alíquotas regressivas, 
de acordo com o 
prazo da aplicação 
geradora dos 
rendimentos 
tributáveis: (a) até 
180 dias: alíquota 
de 22,5%; (b) de 181 
a 360 dias: alíquota 
de 20%; (c) de 361 
a 720 dias: alíquota 
de 17,5%; e (d) 
acima de 720 dias: 
alíquota de 15%. Este 
prazo de aplicação 
é contado da data 
em que o respectivo 
titular do título ou 
valor mobiliário 
(TVM) efetuou o 
investimento, até a 
data do resgate. 

Investidor Pessoa 
Jurídica: Como regra 
geral, os rendimentos 
decorrentes de 
investimento em 
CRI auferidos por 
pessoas jurídicas 
estão sujeitos à 
incidência do IRRF, a 
alíquotas regressivas, 
de acordo com o 
prazo da aplicação 
geradora dos 
rendimentos 
tributáveis: (a) até 
180 dias: alíquota 
de 22,5%; (b) de 181 
a 360 dias: alíquota 
de 20%; (c) de 361 a 
720 dias: alíquota de 
17,5%; e (d) acima de 
720 dias: alíquota de 
15%. Este prazo de 
aplicação é contado 
da data em que o 
respectivo Titular 
de CRI efetuou o 
investimento, até a 
data do resgate. 

O IRRF é considerado 
uma antecipação do 
IRPJ e da CSLL devido 
pelo investidor 
pessoa jurídica (à 
alíquota de 34%).

Os ganhos e 
rendimentos também 
são computados 
na base de cálculo 
do PIS e COFINS 
no regime não-
cumulativo como 
receitas financeiras 
sujeitas ao PIS/
COFINS à alíquota de 
4,65%. 

Investidor Pessoa 
Jurídica: Como regra 
geral, os rendimentos 
decorrentes de 
investimento em 
CRA auferidos por 
pessoas jurídicas 
estão sujeitos à 
incidência do IRRF, a 
alíquotas regressivas, 
de acordo com o 
prazo da aplicação 
geradora dos 
rendimentos 
tributáveis: (a) até 
180 dias: alíquota 
de 22,5%; (b) de 181 
a 360 dias: alíquota 
de 20%; (c) de 361 a 
720 dias: alíquota de 
17,5%; e (d) acima de 
720 dias: alíquota de 
15%. Este prazo de 
aplicação é contado 
da data em que o 
respectivo Titular 
de CRA efetuou o 
investimento, até a 
data do resgate. 

O IRRF é considerado 
uma antecipação do 
IRPJ e da CSLL devido 
pelo investidor 
pessoa jurídica (à 
alíquota de 34%).

Os ganhos e 
rendimentos também 
são computados 
na base de cálculo 
das PIS/COFINS 
no regime não-
cumulativo como 
receitas financeiras 
sujeitas ao PIS/
COFINS à alíquota de 
4,65%. 

Os rendimentos 
auferidos por 
instituições 
financeiras, fundos 
de investimento, 
seguradoras, 
entidades de 
previdência privada 
fechadas, sociedades 
de capitalização23 
não ficam sujeitos à 
incidência do IRRF.

Os rendimentos 
auferidos por essas 
entidades, no 
entanto, à exceção 
dos fundos de 
investimento, estão 
sujeitos (i) ao IRPJ 
à alíquota de 25% e 
(ii) à CSLL à alíquota 
de 15% a partir de 1º 
de janeiro de 2019, 
e (iii) a PIS/COFINS 
no regime não-
cumulativo sujeitas 
ao PIS/COFINS à 
alíquota de 4,65%.24

IOF: Há a incidência 
do IOF/TVM à 
alíquota de 0%.

23 De acordo com a Resolução BACEN nº 2801 de 2001.
24 Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, para fins de dedução das despesas de captação 
de recursos incorridas por securitizadoras, é importante que os créditos de CREE sejam acrescentados no § 8º, art., 3º, da Lei 9.718, 
de 27 de novembro de 1988. Do contrário, teriam custo de captação mais elevado do que CRAs e CRIs.



CREE CRI CRA CTEE

TAXAS E IMPOSTOS

O IRRF é considerado 
tributação (i) 
definitiva para o 
investidor pessoa 
física e não-residente 
e (ii) antecipação do 
Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e Contribuição sobre 
o Lucro Líquido 
(CSLL) devido pelo 
investidor pessoa 
jurídica (à alíquota 
de 34%) e também 
são computados 
na base de cálculo 
das Contribuições 
recolhidas ao 
Programa de 
Integração Social 
e Financiamento 
da Seguridade 
Social (PIS/COFINS) 
no regime não-
cumulativo como 
receitas financeiras 
sujeitas ao PIS/
COFINS à alíquota de 
4,65%. 

Não estão sujeitos 
ao IRRF, contudo, 
rendimentos 
auferidos por 
instituições 
financeiras, fundos 
de investimento, 
seguradoras, 
entidades de 
previdência privada 
fechadas, entidades 
de previdência 
complementar 
abertas, agências de 
fomento, sociedades 
de capitalização, 
corretoras e 
distribuidoras de 
títulos e valores 
mobiliários e 
sociedades de 
arrendamento 
mercantil.

Não estão sujeitos 
ao IRRF, contudo, 
rendimentos 
auferidos por 
instituições 
financeiras, fundos 
de investimento, 
seguradoras, 
entidades de 
previdência privada 
fechadas, entidades 
de previdência 
complementar 
abertas, agências de 
fomento, sociedades 
de capitalização, 
corretoras e 
distribuidoras de 
títulos e valores 
mobiliários e 
sociedades de 
arrendamento 
mercantil.

Não obstante a não 
incidência do IRRF, 
os rendimentos 
auferidos por essas 
entidades, via de 
regra e à exceção 
dos fundos de 
investimento, estão 
sujeitos (i) ao IRPJ 
à alíquota de 25% e 
(ii) à CSLL à alíquota 
de 15% a partir de 1º 
de janeiro de 2019, 
e (iii) a PIS/COFINS 
no regime não-
cumulativo sujeitas 
ao PIS/COFINS à 
alíquota de 4,65%.

Não estão sujeitos 
ao IRRF, contudo, 
rendimentos 
auferidos por 
instituições 
financeiras, fundos 
de investimento, 
seguradoras, 
entidades de 
previdência privada 
fechadas, entidades 
de previdência 
complementar 
abertas, agências de 
fomento, sociedades 
de capitalização, 
corretoras e 
distribuidoras de 
títulos e valores 
mobiliários e 
sociedades de 
arrendamento 
mercantil.

Não obstante a não 
incidência do IRRF, 
os rendimentos 
auferidos por essas 
entidades, via de 
regra e à exceção 
dos fundos de 
investimento, estão 
sujeitos (i) ao IRPJ 
à alíquota de 25% e 
(ii) à CSLL à alíquota 
de 15% a partir de 1º 
de janeiro de 2019, 
e (iii) a PIS/COFINS 
no regime não-
cumulativo sujeitas 
ao PIS/COFINS à 
alíquota de 4,65%.



CREE CRI CRA CTEE

TAXAS E IMPOSTOS

Não obstante a não 
incidência do IRRF, 
os rendimentos 
auferidos por essas 
entidades, via de 
regra e à exceção 
dos fundos de 
investimento, estão 
sujeitos (i) ao IRPJ 
à alíquota de 25% e 
(ii) à CSLL à alíquota 
de 15% a partir de 1º 
de janeiro de 2019, 
e (iii) a PIS/COFINS 
no regime não-
cumulativo sujeitas 
ao PIS/COFINS à 
alíquota de 4,65%. 

Com relação a 
investidores não-
residentes, exceção é 
feita que mantenham 
o investimento nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373 e não 
sejam considerados 
residentes em 
jurisdições com 
tributação favorecida, 
conforme definido 
pela legislação 
brasileira. Nesta 
hipótese, os 
rendimentos 
auferidos se sujeitam 
à incidência do 
IRRF à alíquota de 
15%. Essa tributação 
é considerada 
definitiva.

Investidos não-
residente: Os 
investimentos estão 
sujeito ao IRRF de 
acordo à alíquotas 
regressivas de 22,5% 
a 15%, de acordo 
com o prazo da 
aplicação geradora 
dos rendimentos 
tributáveis. 
Essa tributação 
é considerada 
definitiva.

Exceção é feita 
aos investidores 
não-residentes 
que matenham o 
investimento nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373 e não 
sejam considerados 
residentes em 
jurisdições com 
tributação favorecida, 
conforme definido 
pela legislação 
brasileira. Nesta 
hipótese, os 
rendimentos 
auferidos sujeitam-
se à incidência do 
IRRF à alíquota de 
15%. Essa tributação 
é considerada 
definitiva.

Investidos não-
residente: Os 
investimentos estão 
sujeito ao IRRF de 
acordo à alíquotas 
regressivas de 22,5% 
a 15%, de acordo 
com o prazo da 
aplicação geradora 
dos rendimentos 
tributáveis. 
Essa tributação 
é considerada 
definitiva.

Exceção é feita 
aos investidores 
não-residentes 
que matenham o 
investimento nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373 e não 
sejam considerados 
residentes em 
jurisdições com 
tributação favorecida, 
conforme definido 
pela legislação 
brasileira. Nesta 
hipótese, os 
rendimentos 
auferidos sujeitam-
se à incidência do 
IRRF à alíquota de 
15%. Essa tributação 
é considerada 
definitiva.



CREE CRI CRA CTEE

TAXAS E IMPOSTOS

IOF: 
Transações 
internacionais: 
As operações de 
câmbio relacionadas 
aos investimentos 
estrangeiros 
realizados nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373, estão 
sujeitas à incidência 
do IOF/Câmbio à 
alíquota zero; Há 
ainda a incidência do 
IOF/TVM à alíquota 
de 0%.
Transações 
nacionais: Há a 
incidência do IOF/
TVM à alíquota de 
0%.

Investidor 
pessoa física: Os 
rendimentos gerados 
por aplicação em 
CRI estão isentos de 
imposto de renda (na 
fonte e na declaração 
de ajuste anual). 

A isenção se 
aplica inclusive a 
investidores pessoas 
físicas residentes 
ou domiciliados no 
exterior residentes 
em jurisdição de 
tributação favorecida. 

A isenção de imposto 
de renda (na fonte e 
na declaração) sobre 
a remuneração dos 
CRI abrange, ainda, 
o ganho de capital 
por elas auferido na 
alienação ou cessão 
dos CRI.

IOF: 
Transações 
internacionais: 
As operações de 
câmbio relacionadas 
aos investimentos 
estrangeiros 
realizados nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373, estão 
sujeitas à incidência 
do IOF/Câmbio à 
alíquota zero; Há 
ainda a incidência do 
IOF/TVM à alíquota 
de 0%.
Transações 
nacionais: Há a 
incidência do IOF/
TVM à alíquota de 
0%.

Exceção é feita 
aos investidores 
não-residentes 
que matenham o 
investimento nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373 e não 
sejam considerados 
residentes em 
jurisdições com 
tributação favorecida, 
conforme definido 
pela legislação 
brasileira. Nesta 
hipótese, os 
rendimentos 
auferidos sujeitam-
se à incidência do 
IRRF à alíquota de 
15%. Essa tributação 
é considerada 
definitiva.

Investidor 
pessoa física: Os 
rendimentos gerados 
por aplicação em 
CRA estão isentos de 
imposto de renda (na 
fonte e na declaração 
de ajuste anual). 

A isenção se 
aplica inclusive a 
investidores pessoas 
físicas residentes 
ou domiciliados no 
exterior residentes 
em jurisdição de 
tributação favorecida. 

A isenção de imposto 
de renda (na fonte e 
na declaração) sobre 
a remuneração dos 
CRA abrange, ainda, 
o ganho de capital 
por elas auferido na 
alienação ou cessão 
dos CRA.



CREE CRI CRA CTEE

TAXAS E IMPOSTOS

IOF: 
Transações 
internacionais: 
As operações de 
câmbio relacionadas 
aos investimentos 
estrangeiros 
realizados nos 
termos da Resolução 
CMN n.° 4.373, estão 
sujeitas à incidência 
do IOF/Câmbio à 
alíquota zero; Há 
ainda a incidência do 
IOF/TVM à alíquota 
de 0%.
Transações 
nacionais: Há a 
incidência do IOF/
TVM à alíquota de 
0%.

CARACTERÍSTICAS

O CREE deveria 
ter as seguintes 
características:
(i) nome da 
companhia emitente;
(ii) número de ordem, 
local e data de 
emissão;
(iii) denominação 
“Certificado de 
Recebíveis de 
Eficiência Energética 
e Geração Distribuída 
de Energias 
Renováveis “;
(iv) forma escritural;
(v) nome do titular;
(vi) valor nominal;
(vii) data de 
pagamento ou, 
se emitido para 
pagamento 
parcelado, 
discriminação dos 
valores e das datas 
de pagamento das 
diversas parcelas;

O CRI deverá 
ter as seguintes 
características:
(i) nome da 
companhia emitente;
(ii) número de ordem, 
local e data de 
emissão;
(iii) denominação 
“Certificado 
de Recebíveis 
Imobiliários”;
(iv) forma escritural;
(v) nome do titular;
(vi) valor nominal;
(vii) data de 
pagamento ou, 
se emitido para 
pagamento 
parcelado, 
discriminação dos 
valores e das datas 
de pagamento das 
diversas parcelas;
(viii) taxa de juros, 
fixa ou flutuante, 
e datas de sua 
exigibilidade, 
admitida a 
capitalização;

Do termo de 
securitização devem 
constar as seguintes 
informações 
mínimas: 
(i) características dos 
direitos creditórios 
objeto do lastro, 
incluindo: a) a 
identificação do 
devedor; b) o valor 
nominal; e c) o 
vencimento;
(ii) identificação dos 
títulos emitidos; 
(iii) indicação e 
descrição de outras 
garantias de resgate 
dos títulos da série 
emitida, oferecidas 
pela estrutura da 
securitização, tais 
como a existência e 
os mecanismos de 
funcionamento de 
sobre colateralização 
ou coobrigação, 
dentre outros, 
quando constituídas;

O requerimento 
de registro da 
distribuição 
pública deve ser 
acompanhado 
dos seguintes 
documentos:
(i) contrato mercantil 
de compra e venda 
a termo de energia 
elétrica, registrado 
em cartório de 
títulos e documentos 
da localidade da 
sede da companhia 
emissora;
(ii) cópia de contrato 
de distribuição 
e, se for o caso, 
de garantia de 
colocação;
(iii) minuta do 
prospecto;
(iv) minuta do 
anúncio de início 
da distribuição, 
do qual deverão 
constar as principais 
características da 
operação e do 
procedimento do 
leilão;
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(viii) taxa de juros, 
fixa ou flutuante, 
e datas de sua 
exigibilidade, 
admitida a 
capitalização;
(ix) cláusula de 
reajuste, observada a 
legislação pertinente;
(x) lugar de 
pagamento; e
(xi) identificação 
do Termo de 
Securitização de 
Créditos que lhe 
tenha dado origem.

(ix) cláusula de 
reajuste, observada a 
legislação pertinente;
(x) lugar de 
pagamento; e
(xi) identificação 
do Termo de 
Securitização de 
Créditos que lhe 
tenha dado origem.

(iv) possibilidade 
e condições para 
a substituição dos 
direitos creditórios 
do agronegócio que 
servem de lastro ao 
CRA; 
(v) declaração, 
pela companhia 
securitizadora, da 
instituição do regime 
fiduciário sobre o 
lastro, se aplicável;
(vi) critérios de 
elegibilidade 
objetivos para a 
seleção dos novos 
direitos creditórios 
do agronegócio a 
serem adquiridos 
pela companhia 
securitizadora 
e prazo para a 
respectiva aquisição, 
observado o disposto 
no art. 7º; 

(v) manifestação 
prévia da entidade 
auto-reguladora 
onde os certificados 
serão negociados;
(vi) minutas de 
subcontratos 
e relação dos 
participantes 
do consórcio 
de lançamento, 
discriminando a 
quantidade de títulos 
atribuídos a cada um, 
quando for o caso;
(vii) descrição 
detalhada dos 
investimentos que 
serão custeados com 
os recursos oriundos 
da distribuição 
pública, contendo 
os respectivos 
orçamento e 
cronograma;
(viii) contratos 
de prestação de 
serviços, tais como 
os mencionados no 
inciso IX do art. 7º 
desta Instrução;
(ix) modelo de 
certificado ou 
contrato firmado 
com instituição 
prestadora do serviço 
de certificados 
escriturais;
(x) exemplar da 
publicação da ata 
de assembléia de 
acionistas ou da 
reunião de órgão de 
administração da 
companhia, da qual 
conste a deliberação 
da emissão dos 
certificados;
(xi) comprovação 
do recolhimento da 
taxa de fiscalização 
a que se refere a Lei 
nº 7.940, de 20 de 
dezembro de 1989.
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(vii) características 
das classes e séries 
a ele vinculados 
e os respectivos 
direitos políticos 
e econômicos 
inerentes a cada 
classe e série de 
certificado, incluindo 
a informação sobre 
a subordinação 
e ordem de 
pagamentos entre 
si de classes 
subordinadas 
mezanino; 
(viii) política de 
utilização de 
derivativos, quando 
cabível; 
(ix) identificação 
das instituições 
contratadas, 
incluindo, conforme 
o caso, o custodiante, 
a agência de 
classificação de 
risco, o auditor 
independente, 
o escriturador, o 
agente fiduciário e 
outros prestadores 
de serviço, 
acompanhada de 
descrição breve de 
suas respectivas 
funções; 
(x) remuneração 
da emissora e dos 
prestadores de 
serviço referidos 
no inciso IX, de 
forma detalhada, 
com a indicação 
dos referidos 
valores e critérios 
de atualização, 
incluindo, ainda, o 
percentual anual 
que cada despesa 
representa do total 
da emissão;
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(xi) se houver, a 
relação mínima 
entre a subordinação 
e o valor global 
dos certificados 
no momento 
da emissão, a 
periodicidade 
para apuração e 
divulgação aos 
investidores dessa 
relação; 
(xii) os 
procedimentos 
aplicáveis para 
a recomposição 
do índice de 
subordinação, 
quando cabível; 
(xiii) os eventos 
de liquidação 
antecipada do 
certificado e, no 
caso de decisão da 
assembleia pela 
não liquidação, as 
eventuais situações 
que ensejam 
o resgate dos 
certificados seniores 
aos investidores 
dissidentes que o 
solicitarem; 
(xiv) competências 
da assembleia geral 
de titulares, critérios 
e requisitos para 
sua convocação 
e deliberação, 
respeitadas as 
disposições desta 
Instrução; 
(xv) indicação de 
possíveis conflitos de 
interesses existentes 
no momento 
da emissão do 
certificado; 
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(xix) eventuais 
provisões ou 
fundos de reserva 
que assegurem a 
disponibilidade 
financeira necessária 
para o exercício da 
cobrança judicial 
ou extrajudicial 
dos créditos 
inadimplidos.

GARANTIAS

Em princípio, não 
aplicável; seria 
possível estruturar 
CREEs garantidos por 
ativos subjacentes 
ao fluxo de caixa 
adquirido.

(i) hipoteca;
(ii) cessão 
fiduciária de 
direitos creditórios 
decorrentes de 
contratos de 
alienação de imóveis;
(iii) caução de 
direitos creditórios 
ou aquisitivos 
decorrentes de 
contratos de venda 
ou promessa de 
venda de imóveis; e
(iv) alienação 
fiduciária de coisa 
imóvel.

A legislação não 
estabelece a espécie 
de garantia que 
deverá ser prestada. 
Entretanto, o Anexo 
11-I da instrução 600 
da CVM estabelece 
que para registrar 
uma oferta de 
distribuição de 
CRA, deverão ser 
informados: (i) a 
espécie de garantia; 
(ii) descrição 
da garantia; (iii) 
dados da empresa 
avaliadora dos 
bens dados em 
garantia, se houver; 
(iv) percentual dos 
direitos creditórios 
que contam com 
outras garantias 
prestadas; (v) valor 
total das garantias 
sobre o valor total 
da carteira que 
conta com garantias 
(exceto coobrigação); 
e (vi) Periodicidade 
de avaliação das 
garantias.

A legislação não 
estabelece espécie 
nem obrigação de 
prestar garantia 
para esse tipo de 
certificado.

ÓRGÃO FISCALIZADOR

Depende da 
regulamentação. Se 
criado nos moldes 
do CRI e CRA, o 
paralelo é que sua 
distribuição pública 
seja regulamentada 
pela Comissão de 
Valores Mobiliários 
(CVM).

CVM CVM CVM


