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alvar o mundo ou decepcionar o
mundo. Essas parecem ser as úni-
cas alternativas para a conferência

do clima de dezembro, em Copenhague.
O encontro, o mais aguardado da década
para combater as mudanças climáticas,
pode produzir um tratado abrangente
para controlar o aquecimento global ou
apenas entregar uma declaração política
que encaminhe a negociação para o ano
que vem. Qualquer que seja o resultado,
as expectativas são exageradas: o futuro
do planeta não depende exclusivamente
do que sairá da conferência.

Nos últimos dias, os preparativos para
a conferência assumiram a forma de uma
nuvem especulativa em torno de decla-
rações dos chefes de Estado das nações
mais poluentes - e decisivas - do mun-
do. Primeiro, o presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, declarou que não
havia mais tempo hábil para negociar um
tratado definitivo antes do evento em Co-
penhague, batizado de COP15. Poucos
dias depois, em uma nota conjunta com
o presidente Hu Jintao, da China (leia a
reportagem sobre o encontro dos dois na
pág. 90), anunciou que os dois países
poderiam apresentar metas na confe-
rência, dando novo ânimo para os que
ainda acreditam que um pacto final seja
possível antes do fim do ano.

É possível que o vai e vem de declara-
ções não passe de jogo de cena político
para manter acesa a esperança e não re-

duzir a importância da cúpula de Co-
penhague (que será grande de qualquer
forma, dada a mobilização popular que já
provocou). Mas, mesmo que os ativistas
ambientais façam barulho e os políticos
não queiram fazer feio com declarações
antipáticas em relação ao clima, as ne-
gociações empacaram. O governo dos
Estados Unidos, o maior poluidor do
planeta, não pode assumir compromissos
em Copenhague antes da aprovação de
uma lei que limite as emissões dentro do
país. Como o projeto que se dispõe a isso
só deverá ser apreciado pelo Senado no
ano que vem, Obama tem pouca margem
para prometer algo internacionalmen-
te. E ninguém está disposto a fazer um
acordo sem os EUA, como o Protocolo
de Kyoto, assinado em 1997 e nunca ra-
tificado pelos americanos.

Os avisos de que Copenhague pode
não resultar em um tratado definitivo são
uma forma de desarmar as expectativas.
"É uma estratégia para não gerar uma
imagem de fracasso ao final da conferên-
cia e preservar o processo de negociação,
que vai continuar de qualquer forma", diz
Marcus Frank, especialista em mudan-
ças climáticas da consultoria McKinsey
no Brasil. Ainda há tempo antes do fim
de 2012, quando expira o Protocolo de
Kyoto. Os negociadores trabalham com a
possibilidade de um encontro no meio do
ano que vem para acelerar o processo. "Se
os chefes de Estado forem a Copenhague
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e concordarem com um cronograma para
completar um tratado num prazo de seis
a 12 meses, pode ser um bom resultado",
diz Saleemul Huq, analista do Instituto
Internacional para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (Hed), um centro de
pesquisa política britânico. Mesmo se Co-
penhague for apenas um ponto no lento e
angustiante processo de negociação inter-
nacional, há bons motivos para acreditar
que o mundo continuará caminhando
para uma economia com menores emis-
sões, capaz de evitar as piores conseqüên-
cias de um colapso do clima. A seguir, as
cinco principais razões.

As energias
renováveis fazem
sentido econômico

O investimento em fontes de energia
renováveis se justifica por segurança, para
reduzir a dependência dos países em rela-
ção ao petróleo e porque elas competem
em preço. Em alguns lugares, a energia
eólica já é mais barata que o gás natural.
Por coincidência, essas fontes também
reduzem a emissão de gases de efeito es-
tufa. "Ninguém vai parar de investir em
energias limpas", diz Frank. "Com o rea-
quecimento econômico, o preço do barril
deverá voltar a subir, premiando quem
buscou alternativas. Além disso, a energia
dos ventos gera de três a cinco vezes mais
empregos do que a energia fóssil."

Provavelmente por isso, em junho des-
te ano a China anunciou seu plano para
virar uma potência em energia limpa.
Segundo Zhang Xiaoqiang, vice-presi-
dente da Comissão Nacional de Desen-
volvimento, o país almeja gerar até 2020,
a partir dos ventos, 100 gigawatts. É o
equivalente a toda a geração brasileira de
eletricidade. No mesmo período, a China
pretende ter 9 gigawatts de energia solar
instalados. "Podemos alcançar a meta
de 20% da energia produzida de fontes
renováveis", diz Xiaoqiang.

Boa parte do pacote de estímulo econô-
mico da China, de US$ 590 bilhões, está
voltada para as energias limpas. Cerca de
US$ 30 bilhões serão destinados a proje-
tos de redução das emissões em processos
industriais. Além disso, o programa prevê
investimentos em transportes eficientes e
sistemas de transmissão de energia, que
também reduzem as emissões do país. Se-
gundo o HSBC Global Research, divisão de
pesquisas do banco, um terço do pacote



total pode ajudar o clima. Só essa dispo-
sição chinesa já faz diferença no mundo.
Estima-se que, se a China não mudar sua
economia poluidora, a temperatura global
deverá subir 2,7 graus, mesmo se os outros
países cortarem 80% das emissões.

A eficiência
energética
dá lucro

O movimento por eficiência energética
está se acelerando e gerando dividendos
financeiros. O melhor exemplo está nos
Estados Unidos. "A Califórnia virou líder
global em eficiência energética e redução
nas emissões", diz Noel Perry, investidor
que se concentra em tecnologias inova-
doras. "E isso nos ajudou a virar uma das
maiores economias do mundo. Com um
Produto Interno Bruto de US$ 1,8 trilhão,
se fosse um país, a Califórnia seria a oita-
va economia do mundo, à frente do Bra-
sil. Desde a crise do petróleo dos anos 70,
a Califórnia criou leis de eficiência para
construções, aparelhos domésticos e até
aquecimento de piscina. Graças a isso, es-
tima-se que economize, por ano, US$ 25
bilhões na conta de energia. Hoje, seu
consumo per capita de energia é metade

dos demais Estados americanos. A taxa
de emissão de carbono também. Por seu
peso econômico, e por sediar algumas
das empresas mais inovadoras do mun-
do, como a Apple, o Google e a Hewlett-
-Packard, a eficiência californiana tende
a influenciar o planeta.

Os consumidores
estão
cobrando

A necessidade de as empresas ganharem
mercado é outro motivo para acreditar
que, com ou sem acordo em Copenha-
gue, a economia seguirá em direção a um
modelo de menor emissão de carbono.
Uma pesquisa da consultoria americana
Delloite com 6 mil consumidores mos-

trou que 54% deles já levam em consi-
deração os critérios ambientais na hora
de escolher uma marca. Essa taxa só deve
aumentar. "Há um tom de ouro no verde",
diz a conclusão da pesquisa. Dos clientes
entrevistados, 95% afirmam que estão dis-
postos a comprar marcas que invistam em
sustentabilidade, 63% dizem procurar por
esses produtos, mas pouco mais de 20%
acabam de fato comprando.

Há uma tendência de que, para facilitar
a escolha dos consumidores, leis nacionais
exijam que os rótulos indiquem as emis-
sões dos produtos. A primeira surgiu na
Suécia. O país vai obrigar os fabricantes
de alimentos a contar as emissões de car-
bono associadas à produção de cada item.
A maior rede de fast-food do país, a Max,
já tem a informação no menu. E a Lant-
mannen, a maior indústria de alimentos,
começou a incluir as emissões nos rótulos
de frangos, aveia e macarrão.

"Os consumidores e os investidores
estão atentos às mudanças climáticas
e cobrando uma posição das empresas,
independentemente do que aconteça em
Copenhague", afirma Daniel Esty, diretor
do Centro de Leis e Políticas Ambientais
da Universidade Yale, nos Estados Uni-
dos. "As companhias mais espertas já



perceberam que estamos seguindo para
uma economia global pós-combustíveis
fósseis. E farão tudo para ser líderes. Mon-
tar programas para cortar as emissões de
carbono pode ser financeiramente interes-
sante para elas", diz Huq, do lied.

Os investidores
preferem cortar
emissões agora

As resseguradoras, espécie de segura-
doras das seguradoras, são outras grandes
interessadas em pressionar as empresas
para diminuir suas emissões e evitar os
piores impactos do aquecimento global.
Elas já fizeram as contas de quanto custa-
rá ao mundo adiar a transição para uma
economia de baixo carbono. Um estudo
divulgado em setembro pela Swiss Re, a
maior empresa de resseguros do mundo,
diz que em 2030 os efeitos do aquecimen-
to global custarão 19% da riqueza de cada
país. Mas, se as empresas começarem a
cortar suas emissões já, é possível evitar
até 68% dessas perdas.

A Agência Internacional de Energia
divulgou, na semana passada, o cálculo
de que cada ano de atraso no combate às
mudanças climáticas custará cerca de US$
500 bilhões ao mundo. Segundo a agência,
a transição para formas limpas de energia
custaria cerca de US$ 10 trilhões até 2030.
Como as empresas vão pagar parte dessa
conta, os investidores vêm pressionando
as companhias para antecipar seus cortes
nas emissões. "Eles estão precificando o
risco futuro", diz Frank, da McKinsey.

Leis locais estão
exigindo a redução
das emissões

Mesmo sem um acordo global, gover-
nos nacionais, estaduais e municipais já
estão limitando as emissões. O Reino Uni-
do tem a lei mais ambiciosa, que obriga o
país a cortar 80% das emissões até 2050.
Nos EUA, 25 dos 50 Estados já adotaram
algum limite legal para as emissões. No
Brasil, São Paulo anunciou um corte de
20% nas emissões até 2020, embora não
tenha definido como fará isso. "Não há
nenhum plano definitivo elaborado por
um comitê central", diz Oswaldo Lucon,
assessor técnico da Secretaria de Meio
Ambiente. "Vamos estudar agora com as
outras secretarias e com as empresas do
Estado como chegar a essa meta."

Relógios da campanha
internacional TicTac
TicTac, por uma decisão
em Copenhague. A
coalizão de 120 grandes
ONGs agora planeja
prorrogar as atividades
para o ano que vem

Para Lucon, que também integra o
IPCC, painel de cientistas da ONU para
o clima, São Paulo deve acompanhar a
tendência global. "Somos grandes expor-
tadores. Precisamos decidir se caminhare-
mos para uma economia antiga, baseada
no petróleo do pré-sal, ou se buscaremos
ser mais competitivos e estimular a gera-
ção de empregos modernos, em setores
de baixa emissão de carbono." Além disso,
ele crê em um efeito indutor para o resto
do país. "A lei paulista pode influenciar
outros Estados a se comprometer com o
combate ao aquecimento."

É difícil estimar quanto as pressões dos
investidores e as leis locais surgem e pro-
liferam apenas diante da expectativa de
um acordo internacional sobre o clima.
Ou quanto elas ajudam a concretizá-lo,
como uma profecia autorrealizável. "Com
sorte, a consciência popular e a importân-
cia política de Copenhague continuarão a
impulsionar as mudanças nos países, com
ou sem acordo agora", afirma Huq, do lied.

Como a maioria dos analistas, ele não crê
que o mundo vai ficar sem um tratado
global contra o aquecimento, mesmo que
demore anos. "Não é como a negociação
de um acordo de liberalização do comér-
cio", diz Frank, da McKinsey. "Depois do
fracasso da negociação comercial, os países
seguiram sua vida. Com a atmosfera, não
dá para deixar para lá. As conseqüências
podem ser insuportáveis."

É por isso que os ativistas já estão se pre-
parando para prorrogar suas campanhas
para o ano que vem. A maior delas é a
TicTac TicTac, fruto de uma coalizão glo-
bal de 120 grandes ONGs, do Greenpeace
à Organização Mundial de Igrejas. Com
o mote de um relógio, os organizadores
pressionam os chefes de Estado a assinar
um tratado em dezembro. "Mas estamos
planejando como vamos fazer para con-
tinuar ao longo do próximo ano", diz Ru-
bens Born, coordenador da ONG brasilei-
ra Vitae Civilis, um dos diretores globais
da campanha.

Para o ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, "vamos ter de transformar
a frustração em força positiva". Ele prevê
que, mesmo sem um tratado abrangente
em Copenhague, o encontro renderá de-
cisões pontuais, como a criação do fundo
para adaptação, com verba inicial de US$
150 milhões. Esse dinheiro será usado para
realocar as vítimas da elevação do nível dos
mares em países insulares ou para compen-
sar pelo desmatamento evitado no Brasil.
"Essas ações, ao longo do ano que vem, vão
manter a mobilização das pessoas", diz.
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