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Um dos representantes que o Brasil mandará à Conferência do Clima em Copenhague (COP-15) 
este mês, o embaixador extraordinário do Itamaraty para Mudanças Climáticas, Sérgio Serra, 
deu esta entrevista pouco antes de embarcar. Para ele, a transição para uma economia de baixo 
carbono, que será discutida pelos líderes mundiais na Dinamarca, não pode ser protagonizada 
apenas pelos governos, mas deve ter força também no setor privado. O diplomata ressaltou 
ainda que muitas empresas já estão se antecipando a seus governos e investindo em métodos de 
produção mais sustentáveis. E informou que dentro do compromisso assumido pelo país já 
existem metas que deverão ser cumpridas por setores de produção empresariais. 
 
GLOBO: Boa parte dos compromissos de redução de emissões que serão levados à 
Copenhague dependem da regulação e da fiscalização das empresas. Mas que posição 
os governos esperam do setor privado em relação às mudanças climáticas? 
 
Sérgio Serra: É um consenso que as empresas precisam dividir o protagonismo com os 
governos. Muitas corporações já estão investindo pesado em métodos mais sustentáveis de 
produção. E isso ocorre não só porque a consciência ambiental está crescendo no mundo todo, 
mas também porque o mercado tem demandado. A tendência é não ter espaço para modelos de 
produção não sustentáveis. Hoje, já há resistência no mercado. Por outro lado, é necessário que 
o governo fiscalize, faça a parte de repressão às más práticas, e também incentive as empresas 
a adotarem modelos mais sustentáveis. No Brasil, é importante haver uma mudança de 
paradigma econômico, principalmente no que diz respeito à Amazônia, para que a exploração da 
floresta de forma sustentável seja mais vantajosa do que o desmatamento. Os incentivos variam 
de estado para estado, mas em geral é preciso investir em capacitações de plano de manejo 
florestal, ecoturismo e exploração biológica da natureza. No caso da pecuária, a saída é utilizar 
áreas já degradadas. Cada estado vai descobrir seu caminho. 
 
O GLOBO: O Brasil vai levar à COP-15 compromissos de redução por setores 
empresariais? 
 
Serra: Sim, esses números já fazem parte do compromisso brasileiro de reduzir as emissões 



entre 36,1% e 38,9% com base em um cálculo de previsão para 2020. Já temos nossas metas 
compartimentadas pelos principais setores, que serão as bases de ação do governo nesse 
sentido. A redução no desmatamento está fixada em 24,7%, o setor de energia com incremento 
de biocombustíveis e ampliação de fontes alternativas em até 7,7%, a agropecuária em até 6,1% 
e o setor industrial, com foco na siderurgia, em até 0,4%. Esses são os principais números. 
 
O GLOBO: O senhor acredita que é possível que haja crescimento econômico com 
desenvolvimento sustentável?  
 
Serra: O que todos esperam é que não haja incompatibilidade entre a continuação do 
crescimento das economias e o desenvolvimento sustentável. Mas ainda não se sabe ao certo 
como encontrar o equilíbrio. Sabe-se, porém, que é necessário investir em novas tecnologias que 
possibilitem a transição para uma economia menos dependente de carbono. Uma coisa é certa: 
não será possível crescer nas mesmas bases fósseis. Será preciso investir em modelos novos e 
energias limpas. 
 
O GLOBO: Sob pressão do mundo inteiro, Estados Unidos vão levar metas para 
Copenhague. O senhor acredita que o anúncio de países em desenvolvimento, como o 
Brasil, foi decisivo? 
 
Serra: Certamente a posição dos países em desenvolvimento teve uma importância grande e 
exerceu pressão sobre os Estados Unidos (que anunciaram meta de redução de 17% em 2020 
sobre os níveis de 2005, mesmo que ainda bem abaixo dos 40% em relação a 1990, propostos 
pelo IPCC, seguidos pela China, que anunciou redução de 40% em relação a índices estimados de 
2020). A posição brasileira, que está acima do índice apontado como necessário pelos cientistas, 
ganhou grande peso no cenário internacional. O mundo inteiro está de olho em como vamos lidar 
com nossas emissões e a redução do desmatamento, principalmente. Seria muito difícil conseguir 
um acordo sem a participação dos Estados Unidos. Agora, estamos tentando ao menos definir um 
modelo de acordo, que seria adotado posteriormente, caso ainda haja números a definir. Mas só 
faltariam as assinaturas finais. Na verdade, estavam todos meio que esperando os Estados 
Unidos e a posição deles tem realmente um peso imenso. 
 
O GLOBO: Que pontos devem ser definidos em Copenhague? 
 
Serra: O Brasil, por exemplo, vai levar a meta voluntária de reduzir as emissões entre 36% e 
39%, com foco no combate ao desmatamento. O projeto consta da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, que está sendo discutido no Senado. Um padrão de medição das emissões de 
carbono também é algo que deve ser definido no encontro. É um ponto chave para o controle das 
emissões globais, porque é necessário termos uma base única de medição para controlar as 
emissões em todos os países. Sem isso, não faz sentido o acordo. E deve haver uma definição 
sobre mecanismos de REDD (Redução de Emissões para Desmatamento e Degradação), que 
estão baseados na manutenção da floresta em pé. 
 
O GLOBO: Sobre o REDD, já se sabe como ele deve funcionar? 
 
Serra: As negociações estão caminhando para que seja algo misto, com uma combinação das 
fontes de financiamento. Fundos públicos internacionais e mecanismos financeiros de mercado 
devem funcionar simultaneamente. Também devem haver instrumentos compensatórios, como 
créditos de carbono, e não compensatórios, que funcionariam com leilões de permissão de 
emissões. O Brasil defende esta proposta mista. Mas o REDD ainda não é oficial, não foi 
negociado ainda e não será definido sozinho, sem um esquema global de metas e de 
financiamento para mitigação e adaptação. Só vamos aceitar os créditos compensatórios, porém, 
de forma bastante limitada, porque a redução de um lado permite emissão do outro e isso não 
beneficia em nada o clima. 
 
O GLOBO: Os líderes mundiais estão encarando as mudanças climáticas com a 
seriedade que o assunto exige? 
 
Serra: Sim, a maioria vê a questão com a importância que merece, mas ficam esperando o que 



os EUA vão levar à reunião. Só se mostra as cartas quando o parceiro mostrar. A China, por 
exemplo, tem uma política interna de combate ao aquecimento global muito ambiciosa. 
 
O GLOBO: Como está a discussão sobre um fundo internacional para mitigação e 
adaptação nos países em desenvolvimento?  
 
Serra: O fundo está travado, pois são valores muito altos. Um cálculo dos países em 
desenvolvimento aponta que seriam necessários entre US$ 200 e 250 bilhões para mitigação 
anuais e mais US$ 80 bilhões para adaptação. Os países do anexo 1 ainda não fecharam sua 
posição sobre isso. 
 
O GLOBO: Como um dos primeiros emergentes a anunciar metas, o Brasil ganhou ares 
de protagonismo no cenário internacional? 
 
A posição brasileira teve ótima repercussão na reunião pré-COP, está sendo vista como uma 
vanguarda. Nós estamos liderando um movimento dos países emergentes e vamos coordenar 
nossa posição com os países vizinhos, da América Latina amazônica, já que a redução do 
desmatamento interessa a todos. Além disso, o mecanismo de REDD também interessa a eles e, 
por isso, devemos coordenar as ações. 
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