
 
Este treinamento foi desenhado com o ob-
jetivo de preparar os participantes a identi-
ficar e desenvolver projetos geradores de 
créditos ecológicos. 

A Planck E propõe aos participantes do treina-
mento “Mercado verde e projetos ZerO2Nature” 
o planejamento e desenvolvimento de um proje-
to gerador de créditos ecológicos. 

O treinamento “Mercado verde e projetos Ze-
rO2Nature” consiste na formação de profissio-
nais com nível superior, para identificação efici-
ente de projetos geradores de créditos ecológi-
cos; com claro entendimento dos conceitos de 
linha de base e adicionalidade, bem como facili-
dade na comunicação e tratamento de informa-
ções técnicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os participantes irão: 

Avaliar com segurança a possibilidade de um 
projeto ser ou não adequado ao padrão Ze-
rO2Nature 

Elaborar um Documento de Concepção de Proje-
to—DCP 

Conhecer todos os passos de um projeto gera-
dor de créditos ecológicos, desde a análise de 
viabilidade até a obtenção dos mesmos. 

Conhecer e explorar um mercado  de US$50 tri-
lhões/ano 
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Programa do treinamento 
Primeiro dia 

 

 

 

 

09:15 – 9:30 

Credenciamento 

Café de boas vindas 

 

09:30 – 13:00 

Princípios básicos padrão ZerO2Nature 

Revisão dos pontos principais do treina-
mento DTUcoin: o dinheiro que cresce em 
árvores 

Interpretação da mídia 

Monitoramento do mercado 

 

13:00 – 14:30 

ALMOÇO 

 

14:30 – 15:00  

Prospecção de projetos ZerO2Nature 

 

15:00 – 15:30 

Tipos de projetos elegíveis 

 

15:30 – 16:45 

Elaboração do DCP e entrega de questio-
nário 

Programa do treinamento 
Segundo dia 

 

 

 

 

09:15– 09:30 

Café de boas vindas 

 

09:30 – 10:30 

Metodologias existentes 

Eficiência energética 

Energia Limpa 

Processos industriais 

 

10:30 - 11:15 

Preenchimento de planilhas de balanço de 
massa e energia 

 

11:15 - 12:30 

Propostas de consultoria ZerO2Nature 

Negociação de DTUcoins 

Argumentos comerciais  

Elementos comerciais:prospectando os 

 melhores negócios 

Comunicação Planck E 

Confidencialidade e Contratos Planck E 

Encerramento do treinamento 
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Apresentação dos ministrantes 
 
 
Patrizia Tomasi 

Proprietária e Diretora da Planck E 

Especialista e Consultora em Petró-
leo, Gás Natural e Energias Alternati-
vas desde 1985. 
 

Formada em Engenharia Mecânica e 
Química com extensão em Mecânica 
Quântica pela ETH de Zurich, Suiça 
Patrizia também é doutora em Quí-
mica.  

Reconhecida pela UNFCCC (ONU)
como especialista em projetos MDL - 
CDM-Expert 

Hinrik Caspar Bensik 

É holandês, formado em Internatio-
nal Business Administration pela Uni-
versidade Americana de Paris, cursou 
Relações Internacionais e co-fundou 
a Planck E em 1997. 

  
 
 
 
 
Para maiores informações: 
 
Se houver qualquer dúvida com rela-
ção à programação e/ou conteúdo do 
Treinamento “Mercado verde e proje-
tos ZerO2Nature” por favor, entre 
em contato com Caspar Bensik no 
telefone  
+55 11 4169-8484 ou casparben-
sik@planck-e.com 

 
 

 
Quem deve participar? 
 
O conhecimento da geração e comercialização 
dos créditos ecológicos é fundamental a todos 
aqueles interessados em participar da nova 
economia mundial.  Com a depleção das re-
servas mundiais de petróleo, que inicia-se em 
2008, o mercado internacional necessita de 
novos parâmetros.  A monetização de deseco-
nomias tem um mercado potencial de US$50 
trilhões/ano.  Estabelece-se um novo paradig-
ma econômico: participe! 
 
 
Sobre a Planck E 
A Planck E é uma empresa que desenvolve 
projetos, presta consultoria e ministra treina-
mentos, sempre aplicando a ciência e a inter-
relação de padrões na contextualização de sis-
temas/processos.   

A proposta de trabalho da Planck E é a garan-
tia de segurança energética e a otimização do 
uso de energia nas instalações de nossos cli-
entes, bem como a elaboração de estratégias 
que permitam a atuação destes na indústria e 
mercado de energia.  Reconhecemos a exis-
tência de um cenário pleno de incertezas, que 
obriga a busca de novas e inventivas soluções.  
Nossos produtos, além de serem compatíveis 
com esta tendência, têm como objetivo usar o 
conhecimento técnico e econômico disponível 
sobre o tema energia, a serviço de nossos cli-
entes.  

Algumas das empresas que já participaram 
dos treinamentos da Planck E incluem: Petro-
bras, Cia. Vale do Rio Doce, BNDES, Shell, 
Eletrobrás, Camargo Correia, Daimler Chrys-
ler, Ultragaz, Goodyear, Peugeot, Monsanto, 
Wheaton, Novelis, Vicunha, Osram e Clariant.  

 

Visite www.planck-e.com e saiba mais. 
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Formulário de inscrição  

Favor registrar-se no treina-
mento das seguintes for-
mas: 

por telefone 
  +55 11 4169-8484 
   Falar com Caspar Bensik 

por e-mail 
 planck@planck-e.com 

via internet 
 acesse: www.planck-e.com 

Investimento—confira no site: 

 

www.creditos-de-carbono.com 

O investimento inclui o treinamento, materi-
al didático, coffee-breaks e almoço.   

Forma de pagamento: 
DTUcoins, Depósito, transferência, bole-
to eletrônico, cartões de crédito. 

 

Termos e condições: 
Após recebimento das informações relativas à(s) inscri-
ção(ões), enviaremos fatura (nota-fiscal) para paga-
mento (DTUcoins, boleto eletrônico, transferência ou 
cartão de crédito) conforme os prazos estipulados. Fa-
vor confirmar a exatidão das informações prestadas. Os 
inscritos serão responsáveis pelas seguintes taxas em 
caso de cancelamento: menos de 2 dias do treinamen-
to, 100% do investimento; menos de 5 dias úteis do 
treinamento, 50%; e sem taxa acima de 5 dias úteis do 
treinamento. Aceitaremos transferências de inscrições 
para participantes substitutos sem cobrança adicional. 
Reservamo-nos o direito de mudar a data e programa 
do treinamento por qualquer razão. Qualquer eventual 
mudança será anunciada aos participantes o mais rapi-
damente possível.  

Nome do participante: 

Cargo: 

Empresa: 

Endereço: 

Município:     Estado: 

Telefone:     Fax: 

País :      CEP 

E-mail: 

CNPJ/CPF: 

O participante possui alguma restrição ali-
mentar?  

      

Outras observações: 

O participante possui alguma condição es-
pecial de saúde? 
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