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A exemplo da Rodada de Doha, a falta de um discurso unificado por parte do Brasil e de um 
novo acordo climático mundial devem impossibilitar o avanço nas negociações sobre mudanças 
climáticas na 15ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (COP-15), em Copenhague, 
na Dinamarca, no mês de dezembro. Os diagnósticos mais pessimistas preveem até mesmo o 
fim do Protocolo de Kyoto. 
 
Para Rodrigo Lima, gerente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais 
(Icone), a reunião de Barcelona, em novembro, será uma prévia do que deve acontecer na 
COP-15. "A falta de vontade política deve minar o processo de negociações", avaliou. Para ele 
o encontro que acontece no próximo mês deve fazer com que os países cheguem a 
Copenhague mais rachados. "Podemos ter até o fim do Protocolo de Kyoto, o que 
enfraqueceria a base regulatória do clima", disse. 
 
Outro evento que deve anteceder a reunião na Dinamarca e que poderá alterar o quadro de 
negociações é a votação da lei de mudanças climáticas no Senado norte-americano. A postura 
do país pode ser fortemente alterada se a lei passar, mas a perspectiva é de que o apoio 
apenas de ambientalistas e democratas mais liberais seja ineficiente para a aprovação. De 
acordo com Stephan Schwartzman, antropólogo norte-americano da organização não-
governamental Environmental Defense Fund (EDF, na sigla em inglês), um dos fatores da 
resistência no Legislativo é que os gastos para a implementação das mudanças podem estar 
sendo superestimados. "Um avanço em Copenhague será mais fácil depois que uma lei dessas 
passar, mas agora a resistência ainda é muito forte por conta dos gastos", afirmou 
Schwartzman. 
 
O antropólogo do EDF acredita que, independentemente dos resultados na COP-15, há a 
possibilidade de um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, no qual o país norte-
americano estaria interessado em comprar 50% dos créditos de carbono obtidos pelo Brasil. 
"Com isso o Brasil ia criar um volume de redução adicional muito grande, cerca de 8 bilhões de 
toneladas de redução por ano", avaliou Schwartzman. 
 
A possibilidade de um acordo entre os dois países agradou os representantes da iniciativa 
privada. "A Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ] vai incomodar o 
Stephanes [Reinhold Stephanes, ministro da Agricultura] sobre o assunto porque se houver 
benefício no acordo nós queremos participar", disse Mario Marconini, diretor de Negociações 
Internacionais da Fiesp . "Nada impede que o setor privado monte parcerias diretas com 
clientes nos Estados Unidos ou na União Europeia e tenha benefícios reais", pontuou Adriana 
Dantas, consultora da King & Spalding. 
 
O voluntarismo do setor privado nas negociações deve ditar o mercado de crédito de carbono 
de maneira mais contundente que as políticas governamentais. Essa é a avaliação de André 
Nassar, presidente do Icone. Ele destacou que o governo brasileiro é reticente quanto à criação 
de um mercado mundial de crédito porque isso poderia derrubar os preços do carbono. Além 
disso, segundo Nassar, há setores do agronegócio que estão mais organizados e que já estão 
formando uma posição para ser levada à Copenhague. "Uma parte do setor é a favor das 
mudanças e está se mexendo, puxando a discussão para frente", disse Nassar.  
 
Segundo o presidente do Icone, esses setores seriam o sucroalcooleiro, o florestal e o da soja. 
"Esses entram na discussão sem um passivo", disse, e ressaltou que a pecuária ainda não se 
definiu, mas, depois da assinatura do acordo de desmatamento zero dos frigoríficos com o 
Greenpeace, está entrando na discussão. 
 
Entre os segmentos do agronegócio brasileiro, o complexo soja é o que tem sido mais atuante, 
impulsionado pela campanha de moratória da soja. Em julho deste ano, a indústria do setor 
renovou com o Ministério do Meio Ambiente e entidades ambientalistas o compromisso de não 
comprar o grão produzido em áreas da Amazônia desmatada depois de julho de 2006.  
 



O acordo agora vale até julho do ano que vem e passará e monitorar e analisar também os 
polígonos de menor extensão. "O segmento de soja pode encontrar temas mais ofensivos 
ainda", disse Nassar. Uma das questões que poderão ser discutidas é o plantio direto feito no 
Brasil, diferentemente do que ocorre atualmente nos Estados Unidos e na Europa.  
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