
N o momento em que os lí-
deres mundiais preparam-
se para a Conferência da

ONU sobre Mudanças Climáticas,
em dezembro, na cidade de Cope-
nhague, o desafio maior é encon-
trar a fórmula que transformará a
tradicional atividade econômica
em uma economia de baixo car-
bono. A União Européia lidera o
debate, porque está na vanguarda
mundial das políticas ambientais.
Nos países que compõem o bloco
encontram-se as metas mais am-
biciosas de combate às mudanças
climáticas, assim como propostas
inovadoras de renovar a econo-
mia e, de fato, gerar riqueza com
sustentabilidade.

Desde a produção do relató-
rio "Nosso Futuro Comum", pela
Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, em
1987, a União Européia introdu-
ziu uma série de diretrizes que
melhoraram seu desempenho am-
biental. Em 2001, objetivos como
promover o consumo sustentável,
melhorar a eficiência energética e
incrementar a qualidade de vida
foram formalmente atrelados ao
tratado de Lisboa, o documento-
constituição do bloco. Agora, mais
um importante passo foi dado: em
julho de 2009, uma revisão das
metas de desenvolvimento susten-
tável colocou no horizonte o desa-
fio de gerar "empregos verdes" e

promover um modelo econômico
de baixo carbono.

"A revisão de 2009 da estratégia
enfatizou que a União Européia
deveria transformar a atual crise
financeira em uma oportunidade
para desenvolver uma sociedade
dinâmica, de baixo carbono e que
usa recursos com eficiência. Além
disso, este modelo deve ser pro-
movido globalmente", observa
Kerstin Born, diretora-executiva
do CSR Europe, organização que
reúne as maiores empresas euro-
péias envolvidas com ações de res-
ponsabilidade socioambiental.
Da perspectiva do setor privado,
diz ele, o desafio é grande. "Para
companhias européias, a meta



será reduzir o impacto ambiental
de seus produtos em todo o ciclo
de vida, contribuindo para uma
mudança em direção ao padrão
mais sustentável de consumo."

Um dos pontos mais impor-
tantes da revisão feita em julho
de 2009 foi enfatizar a necessi-
dade de melhorar a mensuração
do desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, uma das iniciati-
vas mais promissoras ê o relató-
rio comissionado pelo presidente
da França, Nicholas Sarkozy, aos
economistas Joseph E. Stiglitz,
Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi.
O documento, que foi publicado
no último mês de setembro, traz
uma série de recomendações para
que governos alterem os métodos
de aferição de riqueza e passem
a considerar critérios como uti-
lização racional de recursos na-
turais, qualidade de vida e dano
ambiental. Ou seja, a acumulação
de riquezas mensurada hoje pelo
Produto Interno Bruto (PIB) dei-
xaria de ser a principal medida de
desenvolvimento dos países.

Na opinião do professor da Facul-
dade de Economia da Universidade
de São Paulo, José Eli da Veiga, a
União Européia é o grupo de países
com mais propensão a adotar em
um futuro próximo as recomenda-
ções feitas pelo grupo liderado por
Stiglitz. "O relatório mostra que um
bom indicador de sustentabilidade
ambiental poderia medir quais os
países que mais causam danos ao
meio ambiente. Portanto, creio que
um índice de intensidade de carbo-
no aliado a uma medida de perda
de biodiversidade e de utilização
de recursos hídricos já resolveria o
problema", explica Veiga.

Nos últimos dez anos, a União
'Européia conseguiu implementar
uma série de medidas que incre-
mentaram o uso racional de recur-
sos naturais. Os países-membros da
UE possuem hoje o mais completo
aparato legal para a adoção de efi-
ciência energética e de energias
renováveis. A maior potência ins-
talada de energia eólica em todo
mundo, por exemplo, encontra-se
no território europeu, 65MW, em

comparação aos 27,5 GW presentes
no EUA e 25GW, na Ásia/Pacífico.

"Houve um crescimento muito
grande nos últimos 15 anos tanto
na eficiência energética quanto
na implementação de energia re-
nováveis. Certamente, estamos à
frente de qualquer outra região do
mundo", diz o diretor-executivo
do Conselho Empresarial Europeu
para a Energia Sustentável (E5),
Sebastian Gallehr. Sua única preo-
cupação é sobre o ritmo de cresci-
mento de novas instalações. Neste
momento, ele pondera que as taxas
de expansão de energia renovável
em outros países estão ultrapas-
sando as observadas na Europa.
"A demanda foi bem equacionada
com leis e metas, mas é o forneci-
mento de energia que precisa me-
lhorar constantemente", afirma.

Atualmente, a Comissão Euro-
péia impõe aos países-membros
compromissos que levarão todo
o território, até o ano de 2020, a
ter 20% de fontes renováveis em
sua matriz energética. Além dis-
so, há uma meta de incrementar
em 20% a eficiência energética.
Entretanto, o objetivo principal
e com maior potencial de causar

mudanças na economia mundial
é reduzir, também em 20%, as
emissões de gás carbônico.

São estas metas de médio prazo
que permitirão que a Europa lide-
re as negociações do novo acordo
climático em Copenhague em de-
zembro. "Até agora, a União Euro-
péia é a única que assumiu metas
obrigatórias de redução de gases
de efeito estufa no período pós-
Kyoto", diz Martin Unfried, do Ins-
tituto Europeu de Administração
Pública, baseado em Maaestrich,
na Holanda. Ele lembra que nas ne-
gociações, o bloco também se mos-
tra disposto a aumentar a meta de
redução das emissões para 30% se
outros países assumirem objetivos
obrigatórios. "Existe disposição
para agir e isso está traduzido nas
legislações dos países", afirma Un-
fried, citando exemplos como o do
Reino Unido, que aprovou no par-
lamento lei que estabelece o corte
de 80% das emissões em 2050.

Contudo, Unfried se diz preo-
cupado sobre a implementação
das medidas de desenvolvimento
sustentável. As metas de médio e
longo prazos realmente são ambi-
ciosas; mas olhando para os atuais
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pacotes de recuperação econômi-
ca, o quadro torna-se um pouco
mais contraditório. "Enquanto a
França está direcionando 20% dos
recursos a investimentos verdes, a
Itália utiliza apenas 2% a 3%", ele
analisa. Na opinião de Unfried, a
União Européia deveria seguir o
exemplo da Coréia do Sul, que ca-
nalizou 60% de seu pacote emer-
gencial em investimentos da eco-
nomia de baixo carbono.

Ainda assim, Sebastian Gallehr,
da E5, argumenta que a liderança
exercida pelos europeus abre es-
paço para parcerias com países em
desenvolvimento como o Brasil. A
principal dificuldade, ele aponta,
ê que as inovações hoje no campo

da sustentabilidade estão sendo
feitas em empresas de médio e
pequeno portes, as quais, geral-
mente, não têm acesso ao merca-
do brasileiro. Um dos trunfos da
União Européia para garantir o su-
cesso de suas políticas ambientais
ê a bem-sucedida Bolsa de Carbo-
no (European Climate Exchange
-ECX). Neste ano, espera-se que 6
bilhões de toneladas de carbono
sejam negociadas, mais do que o
dobro de 2008. O bloco discute
formas de taxar estas negociações,
o que permitiria, por exemplo, à
União Européia financiar medidas
de adaptação às mudanças climá-
ticas em países pobres.

O diretor de Meio-Ambiente

da Câmara de Comércio Brasil-
Alemanha, Ricardo Rose, conta
que há um crescente interesse de
empresas alemãs em atuarem na
geração de energia renovável no
Brasil, notadamente nas áreas da
tecnologia eólica e de biomassa.
Ele lembra que em visita a Brasília
em 2008, a chanceler alemã Ange-
la Merkel assinou um protocolo
de entendimento na área de meio
ambiente e energia, o que deve ge-
rar resultados em um futuro pró-
ximo. "Os investimentos podem
estar parados por conta da crise,
mas a Alemanha continua sendo
o principal parceiro de iniciativas
públicas com o governo brasilei-
ro", argumenta Rose.
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