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Falta de acordo entre países para Copenhague demonstra a impossibilidade atual de colocar 
metas globais acima da "miopia congênita dos interesses nacionais" 
 
Reunidos em um hotel em São Paulo por iniciativa do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do ex-primeiro-ministro francês Michel Rocard, empresários, políticos e 
ambientalistas participaram de um debate, na semana passada, sobre uma nova política de 
governança mundial. No dia anterior, em visita a Londres, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva pedia mudanças nas instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e o Banco Mundial. A semana culminou com a ameaça de que a cúpula do clima em 
Copenhague, marcada para dezembro, pode terminar sem um acordo internacional efetivo 
sobre redução das emissões de carbono que afeta toda a humanidade. 
 
"Tanto na luta contra o aquecimento climático, nas questões energéticas, segurança coletiva, 
comércio mundial e outros, a incapacidade de entender o que está em jogo demonstra a 
miopia congênita dos interesses nacionais", resume a Carta de São Paulo, o documento 
resultante da reunião convocada pelo Collegium Internacional, do qual faz parte Fernando 
Henrique. A constatação é de que, na agenda dos governos e da sociedade, persistem 
impasses de caráter planetário que têm impacto na vida de todos indistintamente e que têm 
dificuldade em serem resolvidos por causa dos interesses nacionais. 
 
Conflito de interesses 
 
"No caso da discussão sobre mudanças climáticas, a principal causa da falta de um acordo até 
agora reside nos conflitos de interesses entre os países desenvolvidos, por um lado, e os 
países emergentes e pobres, por outro", resume Hector Leis, especialista em relações 
internacionais e sociologia ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. "Os 
interesses nacionais continuam se colocando acima dos interesses comuns globais." 
 
Segundo os especialistas, as negociações sobre o clima não ocorrem no âmbito da diplomacia 
das Nações Unidas. "Os países em desenvolvimento cobram a fatura dos países desenvolvidos, 
pois foram os que mais se beneficiaram com o atual padrão de produção", reforça o sociólogo 
Alberto Teixeira da Silva, da Universidade Federal do Pará. "Os países industrializados, por sua 
vez, pressionam os países em desenvolvimento pela adoção de metas de redução, mudanças 
tecnológicas e proteção das florestas." 
 
Acima disso, o aquecimento global está impactando o padrão de produção e consumo das 
sociedades contemporâneas, causando prejuízos econômicos, riscos sociais e turbulências 
climáticas, que afetam de forma diferenciada todos os continentes. E trazendo um sério 
questionamento sobre o modelo de desenvolvimento assentado em economias movidas 
majoritariamente por energias não-renováveis e sobre o consumo além do necessário. 
 
"Estamos diante de interesses gigantescos e a necessidade de uma mudança de doutrina se 
impõe, mesmo não havendo chance de que isso ocorra rapidamente", disse o ex-primeiro-
ministro Michel Rocard, no encontro em São Paulo. 
 
Ação cooperativa 
 
Para o ex-presidente Fernando Henrique, a proposta de uma nova governança global é a de 
um processo contínuo, no qual interesses divergentes podem ser solucionados na adoção de 
uma ação cooperativa. Isso requer uma visão solidária, algo fácil de dizer, mas na prática 
difícil de consolidar. 
 
O horizonte das discussões sobre um tratado "legalmente vinculante", como se propõe em 
Copenhague, não parece promissor. Apesar disso, como diz Teixeira da Silva, a questão do 
clima "representa um dos grandes desafios da governança mundial e faz parte de um conjunto 
de mudanças globais que estão modelando o futuro". 
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