
Saiba como os mecanismos estabelecidos 
pelo Tratado de Kyoto evoluiram e como 
esta evolução pode resultar em ganhos pa-
ra sua empresa. 

 

A Planck E o convida a participar de um treina-
mento onde você aprenderá como operar no 
Mercado Verde e o que isso pode trazer para sua 
empresa/empreendimento. 

 

A Planck E, empresa especializada em projetos, 
consultoria e treinamentos em energia, engaja-
se na missão de orientar seus clientes na redu-
ção de emissões negativas oriundas dos ciclos 
produtivos antrópicos.  A monetização das dese-
conomias destes ciclos produtivos é um mercado 
de US$50 trilhões/ano.  A consequência, um 
planeta mais limpo.  

 

 

Os participantes irão: 

 

Entender as potencialidades do Mercado Ver-
de 

Conhecer as bases do o Tratado de Kyoto e as 
outras oportunidades deste mercado             

Conhecer a situação atual dos projetos MDL 
brasileiros 

Desenvolver uma estratégia de gerenciamento 
de energia vs. emissões negativas 

Analisar o custo X benefício de um projeto 
MDL 

Conhecer os projetos PREMIN, PREFOR, PRE-
BIO, PREHYDRO, PRECARB e PRONER 
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A sua empresa têm uma estratégia 
para redução de emissões negati-
vas e aproveitamento das oportu-
nidades no Mercado Verde? 
 
 

Em que etapa da exploração deste 
mercado de US$50 trilhões/ano 
sua empresa se encontra? 
 
 
Como conciliar o aumento de con-
sumo em energia e gerenciamento 
de dejetos com sua estratégia de 
comunicação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O objetivo do treinamento Do Crédito 
de Carbono à Nova Moeda Ecológica é 
demonstrar todas as oportunidades relaci-
onadas à economia verde  
 
 
 
 
Para maiores informações: 
Se houver qualquer dúvida com relação à 
programação e/ou conteúdo do treina-
mento por favor entre em contato com 
Caspar Bensik no telefone +55 11 4169-
8484 ou planck@planck-e.com 

 
Programa do treinamento 
 
09:15 – 09:30 

Credenciamento 
COFFEE-BREAK de boas vindas 
 
09:30 – 09:45 

Início do treinamento: “DTUcoin: o dinheiro que 
cresce em árvores” 
Objetivos e apresentação do treinamento 
 
09:45 – 11:15 

O Mercado de Carbono – herança do Tratado de 
Kyoto– Avaliação e contextualização 
 
11:15 – 11:30 
COFFEE-BREAK 
 
11:30 – 12:45 

Situação atual das atividades de projetos gerado-
res de DTUcoins e as projeções para o Brasil e o 
mundo 

O consumidor industrial de energia no Brasil vs.  
Consumidor Final: o clamor por uma indústria mais 
limpa 
Gerenciamento estratégico—Energia vs. Emissão 
negativa 
 
12:45 – 13:45 
ALMOÇO 
 
13:45 – 15:30  

Guia de orientação - Padrão ONU/ZerO2Nature 

Considerações para a elaboração do Documento 
de Concepção do Projeto – DCP 

Monitoramento e verificação das reduções de 
emissões 
CASE – Projeto Asperam ad Astra; o que deu erra-
do 
 
 
15:30 – 16:30 

Fundamentos econômicos e comerciais no Merca-
do Verde 
Fundos para financiamento de projetos 
 
16:30 – 16:45  

Considerações finais 
Entrega de certificados de participação e encerra-
mento 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. 

  
 
 
 
 

 
 

 
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 inscrições 

 

 

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.creditos-de-carbono.com 

Investimento: 
Consulte o nosso site 

O investimento inclui o treinamento, 
material didático, coffee-breaks e almo-
ço 

 

www.creditos-de-carbono.com 

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.  
Favor confirmar a exatidão das informações prestadas.  
Os inscritos serão responsáveis pelas seguintes taxas 
em caso de cancelamento: menos de 2 dias do treina-
mento, 100% do investimento; menos de 5 dias úteis 
do treinamento, 50%; e sem taxa acima de 5 dias úteis 
do treinamento.  Aceitaremos transferências de inscri-
ções para participantes substitutos sem cobrança adici-
onal.  Reservamo-nos o direito de mudar a data e pro-
grama do treinamento por qualquer razão.  Qualquer 
eventual mudança será anunciada aos participantes o 
mais rapidamente possível.  

Nome do participante 1: 

Cargo: 

Empresa: 

Endereço: 

Município:     Estado: 

Telefone:     Fax: 

País :      CEP 

E-mail: 

Nome do participante 2: 

Cargo: 

Nome do participante 3: 

Cargo: 

Nome do participante 4: 

Cargo: 

Observações: 
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