




ESPECIAL sustentabilidade

altam dois meses para que re-
presentantes de 192 países do
mundo se reúnam em Copenha-
gue, na Dinamarca, para decidir
o que farão em relação às mu-

danças climáticas. A idéia é que o encon-
tro coordenado pela Organização das
Nações Unidas seja o palco para a cos-
tura de um acordo global agressivo de
redução das emissões de gases causado-
res do efeito estufa. Trata-se do maior
evento global desde a assinatura do Pro-
tocolo de Kyoto. em 1997. O cenário é
de urgência. Um relatório divulgado no
início de outubro pelo Pnuma, o progra-
ma da ONU para o meio ambiente, reu-
niu 400 estudos científicos e concluiu
que as mudanças climáticas "podem es-
tar ultrapassando as previsões mais pes-
simistas", Não se trata mais apenas de
ursos polares se equilibrando em calotas
de gelo que insistem em derreter. O
aquecimento global começa a mostrar
seu impacto diretamente na economia.
Na Austrália, por exemplo, uma forte
seca está acabando com o agronegócio
— um dos pilares do desenvolvimento

do país. Um recente estudo feito pelo
Global Humanitarian Foram, presidido
por Kofí Annan, revela que mais de 325
milhões de pessoas já têm sua rotina afe-
tada pelas mudanças climáticas, a um
custo econômico de 125 bilhões de dó-
lares por ano. Mesmo com tais alertas
não há hoje sinais concretos de que a
reunião de Copenhague trará respostas
definitivas para a questão. Enquanto
União Européia e Japão têm metas para
a redução de CO2, os Estados Unidos
devem chegar à conferência sem divul-
gar seus objetivos — embora Barack
Obama tenha feito promessas de campa-
nha ao lado de um dos mais proeminen-
tes ambientalistas do mundo, o demo-
crata Al Gore. Qualquer que seja o des-
fecho da discussão, porém, já é possível

ter duas certezas. A mais óbvia é que re-
solver esse imbróglio é essencial para
garantir o futuro do planeta. A outra é
que nessa disputa alguns países vão se
dar melhor que outros — e o Brasil, gra-
ças a fatores como matriz energética e
florestas (nativas e plantadas), surge co-
mo uma das potências do novo cenário.
"Ninguém está tão preparado para se dar
bem em uma economia de baixo carbono
como nós", afirma Tasso Azevedo, con-
sultor do Ministério do Meio Ambiente
em questões de clima e de florestas.

Azevedo não está sozinho nesse dis-
curso. Um dos mais eloqüentes defenso-
res dessa tese é o físico José Goldem-
berg, um dos maiores especialistas do
mundo na área de energia. "Quaisquer
que sejam os encargos e as obrigações
resultantes da Conferência de Copenha-
gue, temos todas as condições de cum-
pri-los, sejam eles apresentados com a
retórica de "compromissos voluntários",
como prefere o Itamaraty, ou de compro-
missos mandatórios resultantes de um
acordo internacional", diz Goldemberg.
As oportunidades, segundo ele. vão da
exportação de etanol à geração de em-
pregos com negócios "verdes". O otimis-
mo tem ganhado corpo também no setor
privado. "Está claro que, daqui para a
frente, as economias que conseguirem
produzir bens com menos emissões sai-
rão na frente", afirma Wilson Ferreira
Júnior, presidente da CPFL, uma das
maiores geradoras e distribuidoras de
energia do país. "E nós já fazemos isso,
porque temos a matriz elétrica mais lim-
pa do mundo." Cerca de 85% baseada
em fontes renováveis, a matriz brasileira
é mesmo um patrimônio a ser valoriza-
do. Dois terços da matriz elétrica da
China, por exemplo, estão baseadas no
carvão mineral. Assim, o raciocínio de
especialistas e executivos do setor é que
o Brasil deveria criar um selo verde que

A despeito do aumento da
produção de carros elétricos,
o setor de transportes no
mundo todo dependerá cada
vez mais de um combustível
verde, e o etanol brasileiro
é hoje a opção mais barata
e eficiente. Só nos Estados
Unidos, onde o governo
determinou que 15% dos
combustíveis de origem fóssil
sejam substituídos por
produtos de origem renovável,
a demanda pelo produto
poderá chegar a 136 bilhões de
litros em 2022 — cinco vezes
a produção atual brasileira.

Matriz energética
O Brasil tem a matriz energética mais
limpa do mundo - hoje, 85% dela
vem de fontes renováveis — e há
potencial para torná-la ainda mais
verde. Segundo a União da Indústria
da Cana-de-Açúcar (Única), a
cogeração de energia por meio
do bagaço de cana, por exemplo,
poderá atingir 14% da matriz até
2020. Especialistas e executivos
afirmam que o Brasil poderia fazer
uso disso para criar uma espécie de
selo verde que diferenciaria nossos
produtos lá fora. O raciocínio é que
os consumidores pagariam mais
caro por produtos com um selo
Clean Energy Inside (numa tradução
livre, "Aqui há energia limpa").



pode ganhar As discussões de Copenhague vão afetar diretamente o Brasil e várias de suas
empresas. Veja exemplos de oportunidades "verdes" que o país pode aproveitar

Aço verde
No mundo todo a siderurgia está buscando
maneiras de reduzir suas emissões. O Brasil é
o único país que produz, em escala industrial,
o chamado aço verde, que usa carvão vegetai
de florestas plantadas, em vez de carvão
mineral, para produzir o gusa (o aço ainda com
impurezas). Uma tonelada de gusa produzido
com carvão mineral emite 1,9 tonelada de C02,
enquanto a produção de l tonelada de aço
verde remove 1,1 tonelada de gás da atmosfera
— o que dá às empresas que adotam o processo
o direito de vender créditos de carbono.
Seria inviável produzir todo o aço brasileiro
com carvão vegetal, mas os especialistas
apostam que, num futuro próximo, o aço
verde ajudará a siderurgia brasileira a se
diferenciar de seus competidores lá fora.

Florestas nativas
Se reduzir o desmatamento, o Brasil poderá transformar a Amazônia — hoje
a grande responsável pelas emissões do país — na maior e mais eficiente
máquina de estocar carbono do mundo. A idéia é que esse processo seja
financiado por meio do Redd, mecanismo de incentivo para a redução de
emissão por desmatamento e degradação. Na prática, significa receber dinheiro
de países desenvolvidos para manter a floresta de pé. Alguns entusiastas do
Redd estimam que ele poderia render às florestas do mundo inteiro até 20
bilhões de dólares ao ano. A despeito da polêmica, há um consenso de que
as florestas — se conservadas — serão precifícadas num futuro próximo.

Pellets
As termelétricas européias estão substituindo
carvão mineral e gás natural por pellets
- resíduos de biomassa, como serragem, que,
prensados, se transformam em combustível.
Em oito anos o consumo anual dos peliets de
madeira no continente saltou de 1,6 milhão de
toneladas para 6,8 milhões - e já movimenta
2,2 bilhões de dólares. Especialistas
afirmam que a demanda global por pellets
pode chegar a 20 milhões de toneladas
em 2020 — e que o Brasil tem potencial
para conquistar até 25% deste mercado.



diferenciasse nossos produtos lá fora. A
idéia pode parecer utópica, mas tem sido
cada vez mais defendida por especialis-
tas brasileiros e estrangeiros. "Não tem
gente que paga mais caro por um com-
putador que tem o selo Intel Inside?".
pergunta Ferreira, da CPFL. "Acho fac-
tível que consumidores paguem mais
caro por um produto que tenha o selo
Clean Energy Inside (numa tradução
livre, 'Aqui fia energia limpa')!'

PARA QUE ESSE TIPO DE SONHO eco-
nômico se torne realidade será preciso
fazer alguns avanços — e cuidar para
manter o que já foi conquistado. Pensa-
dores como Goldemberg alertam para o
fato de que, se o governo continuar pri-
vilegiando a construção de termelétricas
movidas a carvão e óleo diesel, como
vem fazendo nos últimos anos, até 2017
as fontes renováveis responderão por
apenas 75% da matriz — o que inevita-
velmente reduziria o brilho do tal selo
verde. A questão mais crucial, porém, é
outra. O Brasil precisa se livrar do fan-
tasma do desmatamento da Amazônia,
que responde por 60% de suas emissões
e o coloca na posição nada meritória de
quarto maior emissor do planeta. A tare-
fa é mais simples do que parece. De
acordo com a consultoria McKinsey,
para diminuir 70% de suas emissões até
2030, o Brasil teria de investir 27 reais
por tonelada de CO2—metade da média
mundial. A conta é mais barata aqui por-
que bastaria deixarmos as árvores em pé,
enquanto Estados Unidos, China e Eu-
ropa precisariam tirar do mapa milhares
de termelétricas movidas a carvão e
substituí-las por parques eólicos e pai-
néis solares ou investir no desenvolvi-
mento das caríssimas e polêmicas tecno-
logias CCS — sigla para "captura e ar-
mazenamento de carbono".

Aqui e lá fora existe um consenso de
que o desmatamento zero da Amazônia
só ocorrerá se houver quem o financie.
Eis aí outra oportunidade de negócio
gigantesca para o Brasil que será discu-
tida em Copenhague: a precificação das
florestas e o investimento de diversos
países nessas áreas verdes. O principal
mecanismo para esse financiamento se-
rá o Redd (do inglês Reducing Emissions
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DISPOSTA A SER A MAIOR EXPORTADORA
MUNDIAL DE TECNOLOGIAS LIMPAS,
A CHINA ESTÁ NUMA CRUZADA VERDE:
JÁ É HOJE O MAIOR FABRICANTE
DE PAINÉIS SOLARES, COLOCOU
50 MILHÕES DE BICICLETAS ELÉTRICAS
NAS RUAS E ATÉ 2020 QUER QUE
A ENERGIA EÓLICA RESPONDA POR
15% DE SUA MATRIZ ELÉTRICA

from Deforestation and Degradation),
um incentivo financeiro para a redução
de emissão por desmatamento e degra-
dação. Na prática, significa receber di-
nheiro de países desenvolvidos, por meio
de um mercado de créditos de carbono
da floresta, para garantir que as árvores
ficarão em pé. Na legião de entusiastas
do Redd estão ONGs ambientalistas e
figuras emblemáticas do movimento em
prol da sustentabilidade do planeta, co-
mo o economista inglês Nicholas Stern,
coautor do celebrado relatório sobre os
custos do aquecimento. Alguns estudos
estimam que o Redd poderia render às
florestas do mundo até 20 bilhões de
dólares por ano — o Brasil, por ter a
maior delas, receberia boa parte dessa
verba. Como em qualquer tema relacio-
nado à sustentabilidade, esse também é
polêmico. O governo brasileiro, por
exemplo, faz ressalvas ao modelo. "Não
queremos que os países ricos deixem de
fazer internamente o que precisam para
reduzir suas emissões e cumpram suas
metas comprando créditos de florestas",
diz Suzana Khan, secretária de mudanças
climáticas do Ministério do Meio Am-
biente. "Isso não beneficiaria o clima."

Das oportunidades mais imediatas,
poucas são tão atrativas quanto o merca-
do de etanol. A despeito de haver um
frisson sobre o aumento da produção de
carros elétricos, o mundo precisará cada
vez mais de opções de combustível ver-
de —e o etanol brasileiro é hoje a opção
mais barata e eficiente. Só nos Estados
Unidos, onde o governo determinou que
15% dos combustíveis de origem fóssil
sejam substituídos por produtos de ori-
gem renovável, a demanda por etanol
poderá chegar a 136 bilhões de litros em
2022, quase cinco vezes a produção atual



brasileira, de 27 bilhões de litros. Na
Europa, a meta é que, até 2020,10% de
todo o combustível usado nos transportes
rodoviários e ferroviários venha de fon-
tes renováveis. A estimativa é que a re-
gião precisará de 60 bilhões de litros de
etanol por ano—duas vezes a produção
atual brasileira. "Este é o momento em
que os Estados Unidos e outros países
estão definindo o padrão do combustível
de baixo carbono que querem usar e que
regulamentações vão adotar", diz Mar-
cos Jank, presidente da União da Indús-
tria de Cana-de-Açúcar (Única). "E o
ritmo dessas discussões pode se acelerar
à medida que os países assumirem com-
promissos em Copenhague."

A CERTEZA DE QUE O ETANOL brasi-
leiro ganhará o mundo é tanta que algu-
mas empresas estão reforçando seus in-
vestimentos. A ETH, empresa produtora
de etanol, açúcar e energia elétrica do
grupo Odebrecht, tem planos de expan-
são traçados para os próximos cinco anos
que vão exigir 3 bilhões de reais de in-
vestimento. Até abril do próximo ano,
quando acabar a safra 2009/2010, a ETH
terá moído em suas cinco usinas 13 mi-
lhões de toneladas de cana—e produ-
zido 470 milhões de litros de álcool. A
primeira ampliação deve acontecer em
2012, quando a moagem subirá para 28
milhões de toneladas. Á segunda virá em
2015, para aumentar a capacidade para
40 milhões de toneladas. Hoje, 100% da
produção de etanol da ETH é destinada
ao mercado doméstico. Mas a partir de
2015 o grande alvo da empresa é o mer-
cado externo. "'Depois de Copenhague,
uma agenda de sustentabilidade será
criada e todos os debates de natureza
regulatória vão andar mais rápido", afir-
ma José Carlos Grubisich, presidente da
ETH. É no exterior que também estarão
as oportunidades para a biomassa brasi-
leira. As termelétricas européias estão
substituindo o carvão mineral e o gás
natural pelos chamados pellets — resí-
duos de biomassa, como serragem e ba-
gaço de cana, que, prensados, transfor-
mam-se em combustível. Em oito anos
o consumo anual de pellets de madeira
no continente passou de l ,6 milhão para
6,8 milhões de toneladas — e já movi-

menta 2,2 bilhões de dólares. Especia-
listas afirmam que as pressões ambien-
tais farão a demanda global por pellets
alcançar 20 milhões de toneladas em
2020 — e que o Brasil tem potencial
para conquistar até 25% do mercado.

No Brasil, a economia de baixo car-
bono esconde promessas até para setores
que, supostamente, teriam a perder. Um
exemplo é o de siderurgia. No mundo
todo, os fabricantes de aço estão que-
brando a cabeça para descobrir maneiras
de produzir emitindo menos COi. En-
quanto isso, por aqui a subsidiária da
ArcelorMittal produz, em escala indus-
trial, o chamado aço verde. Alguns dos
alto-fornos da empresa usam carvão ve-
getal de florestas plantadas em vez do
carvão mineral para produzir o gusa—o

aço ainda sem tratamento e com impu-
rezas. Uma tonelada de gusa produzido
com carvão mineral emite 1,9 tonelada
de CO2, enquanto a produção de uma
tonelada de aço verde remove 1,1 tone-
lada de gás da atmosfera — o que dá às
empresas que adotam o processo, como
a Arcelor, o direito de vender créditos de
carbono. "Não acho que seria viável con-
verter todos os fornos brasileiros para a
produção do aço verde, mas seria inte-
ressante se parte dos novos investimen-
tos privilegiasse a tecnologia", diz Mar-
co Fujihara, diretor do Instituto Totum e
especialista em mercado de carbono. É
esse o caminho que planeja seguk a Ar-
celor. "Isso dará à nossa siderurgia uma
vantagem em relação a nossos competi-
dores lá fora", diz José Otávio Andrade

EXISTE UM CONSENSO DE QUE O DESMATAMENTO
ZERO DA AMAZÔNIA SÓ OCORRERÁ SE HOUVER
QUEM O FINANCIE. EIS AÍ OUTRA OPORTUNIDADE

DE NEGÓCIO GIGANTESCA PARA O BRASIL



OBAMA, NA ÉPOCA CANDIDATO

À PRESIDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS,
E AL GORE, O DEMOCRATA QUE LUTA

CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL:
O PRESIDENTE AINDA NÃO CUMPRIU
AS PROMESSAS VERDES DE CAMPANHA

Franco, gerente de meio ambiente da
ArcelorMittal.

A Conferência de Copenhague deve-
rá deixar claro também qual o grande
concorrente do Brasil nessa corrida pelo
protagonismo num mundo baseado na
economia de baixo carbono: a China,
Preocupada com o quanto sua população
pode estar vulnerável às catástrofes cli-
máticas e decidida a se transformar no
maior exportador mundial de tecnologias
verdes, a China deu início a uma ambi-
ciosa cruzada verde. "A decisão da Chi-
na de se tornar verde é o equivalente
para o século 21 ao lançamento nisso do
Sputnik em 1957, o primeiro satélite a

orbitar em torno da Terra", escreveu se-
manas atrás o colunista do jornal ameri-
cano The New York Times Thomas Fried-
mann. Os resultados da cruzada asiática
começam a aparecer. A China já é o
maior produtor mundial de painéis sola-
res e tem o quinto maior parque eólico
do mundo. Em breve deve galgar novas
posições nesse ranking. A meta do go-
verno é fazer com que os ventos respon-
dam por 15% da demanda de energia do
país até 2020. Para reduzir as emissões
do transporte, o país investe em soluções
como as bicicletas elétricas—estima-se
que já tenham sido vendidas 50 milhões
de bikes verdes. Ironicamente, apesar da
instalação de milhares de turbinas eóli-
cas, a China está construindo mais ter-
melétricas movidas a carvão. Ou seja,
independentemente do aquecimento glo-
bal, cada país continuará a se virar como
pode, No caso do Brasil, a diferença é
que, se fizer direito a lição de casa, o
país poderá se virar melhor do que os
outros nessa nova economia. •
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