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ENTREVISTA/Eduardo Viola. Especialista em negociações climáticas, o professor da Universidade
de Brasília acha que o modelo das conferências de cúpula da ONU está esgotado

‘O Brasil podia
ter sido muito
mais ousado’
Professor titular do Instituto de Relações
Internacionais da Universidade de Brasília, Eduardo
Viola se tornou um dos maiores especialistas em
negociações climáticas do país. Ele acreditava que
o documento traria alguns compromissos
importantes, mas, com o fim da Conferência,
passou a classificar o encontro como um fracasso.
E aponta o conservadorismo do governo nas
negociações como ponto crucial para a situação.

Paula Giolito

EDUARDO VIOLA: “A Rio+20 perdeu importância e as questões socioambientais ficaram de lado”

Camila Nóbrega
camila.nobrega@oglobo.com.br

O GLOBO: O que o senhor
achou do resultado da Rio+20?
EDUARDO VIOLA: A posição
dos países foi extremamente
conservadora, incluindo o
Brasil. A Rio+20 foi um verda-
deiro fracasso do ponto de vis-
ta de acordos internacionais.
Os governos continuam tendo
no centro de suas preocupa-
ções o crescimento econômi-
co de curto prazo e separam
de fato a crise econômica da
crise ambiental. O modelo de
negociação das conferências
de cúpula das Nações Unidas,
assim como das COPs de mu-
dança climática, está esgota-
do, porque sempre dará como
produto um resultado pífio ba-
seado no consenso do mínimo
denominador comum.

l Quais foram os impasses?
VIOLA: O modo em que foi de-
finida a negociação dos Obje-
tivos do Desenvolvimento Sus-
tentável é fraco e difuso, não
existem parâmetros consis-
tentes para a negociação futu-
ra, o que levará à repetição
dos impasses do processo
preparatório da Rio+20 nos
próximos três anos. O Fundo
Verde de US$ 30 bilhões não
foi criado, não apenas porque
os países desenvolvidos não
quiseram contribuir, mas tam-
bém porque os emergentes de
renda média (China, Brasil,
México, Turquia, Argentina,
Chile, Rússia) não quiseram.
Do ponto de vista da conferên-
cia intergovernamental, a lógi-
ca da maioria dos governos é
imediatista, são respostas de
curto prazo. E, para piorar,
vem uma crise forte na Euro-
pa. A Rio+20 perdeu importân-
cia, as questões socioambien-
tais ficaram de lado.

l Houve avanços?
VIOLA: O acordo firmado pe-
las maiores cidades do mun-
do sobre redução de emis-
sões me parece um avanço re-
levante que deveria inspirar
os governos dos países. Mas
ele está longe de ser suficien-

te para mudar o processo de
agravamento da concentra-
ção de gases-estufa na atmos-
fera e o consequente aumento
da temperatura além do limi-
te de dois graus.

l À frente da presidência das
negociações, o Brasil poderia
ter tido um papel diferente?
VIOLA: Poderia ter sido muito
mais ousado, ter apoiado de
fato a proposta da União Euro-
peia para a criação de uma Or-
ganização Ambiental Mundial,
ter pressionado para a criação
de um fundo para os países
em desenvolvimento, e para o
estabelecimento de ao menos
alguma meta forte.

l Além do Brasil, outros paí-
ses emergentes poderiam as-
sumir o protagonismo das ne-
gociações?
VIOLA: Sim. A Índia, por exem-
plo, defende a posição que o
Brasil já abandonou, de que
tem crédito no planeta por ser
um país pobre, com menos ati-
vidade industrial. O planeta é
um só,o modelo tem de mudar
para todos. Mas é bom lem-
brar que, mesmo para o Brasil,
que se apresenta como vitrine
em preservação ambiental, a
mudança é complicada já que
a política industrial recente do
país vai na contramão da des-
carbonização. Podemos citar
aí, por exemplo, o subsídio à
industria automobilística.

l Por que em 1992, quando o
desenvolvimento sustentável
não estava tanto na agenda
dos líderes mundiais, foi pos-
sível que os chefes de Estado
firmassem compromissos,
lançando mecanismos como
o Protocolo de Kyoto?
VIOLA: O assunto era novo.
Qualquer coisa criada era
um passo à frente. Nos pri-
meiros anos da década de
1990, a Guerra Fria havia aca-
bado de chegar ao fim, o te-
ma tinha espaço, e não havia
instrumento normativo al-
gum. Vinte anos depois e, já
sabendo que os mecanismos
cr iados na Rio 92 pouco
avançaram, a confiança nos

acordos globais diminuiu.

l Quatro anos atrás, quando
estourou a crise econômica, o
senhor afirmou que o cenário
estava dado para a mudança
de paradigma econômico.
Uma economia mais sustentá-
vel parecia, naquele momen-
to, uma resposta. Mas pouca
coisa mudou...
VIOLA: Fui otimista demais.
Os países buscaram soluções
para a crise econômica den-
tro do próprio paradigma, in-
centivando o mesmo modelo
econômico, que objetiva a
maximização de lucros, sem
levar em conta objetivos so-
cioambientais. E por isso es-
tamos agora numa nova cri-
se. Cedo ou tarde teremos de
fazer mudanças, senão have-
rá uma crise após a outra. O
modelo atual do capital finan-
ceiro está falido.

l É essa a razão para a pro-
vável ausência dos principais
chefes de Estado na conferên-
cia, como o presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Obama,
e a chanceler alemã Angela
Merkel?
VIOLA: De uma forma geral,
com certeza. Mas há razões
específicas para que cada
um dos dois não tenha vin-
do. Merkel não vem porque
acha que as negociações não
avançaram no período, e que
a conferência não terá fru-
tos. Já o que dificulta a pre-
sença de Obama é a dinâmi-
ca política interna america-
na. Ele está amarrado a con-
glomerados econômicos e
tem dificuldades de aprova-
ção de quaisquer leis rela-
cionadas às mudanças climá-
ticas, ou ao desenvolvimen-
to sustentável.

l Há chance de mudanças?
VIOLA: Apenas quando mu-
dar a correlação de forças
atual, quando os interesses
econômicos mudarem. Em
outras palavras, é preciso
que haja a passagem de um
capitalismo hiperconsumis-
ta e intensivo em carbono
para um capitalismo de bai-
xo carbono. Acredito que is-
so acontecerá no futuro, mas
não a curto prazo. Em alguns
anos haverá forças podero-
sas no sistema internacional
para criar novas instituições
de governança global repre-
sentativas da população, de
uma nova economia e do ca-
pital tecnológico do mundo.
A sustentabilidade se torna-
rá mandatária na economia.
Quando se tornar urgente
por falta de alternativa, o
mundo se moverá. n

“Os governos
continuam tendo no
centro de suas
preocupações o
crescimento
econômico de curto
prazo e separam de
fato a crise
econômica da crise
ambiental.”

“O modo em que foi
definida a negociação
dos Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável é fraco e
difuso, não existem
parâmetros
consistentes para a
negociação futura, o
que levará à
repetição dos
impasses do processo
preparatório da
Rio+20 nos próximos
três anos.”

“O planeta é um só, o
modelo tem de mudar
para todos. É bom
lembrar que, mesmo
para o Brasil, a
mudança é
complicada já que a
política industrial
recente do país vai
na contramão da
descarbonização.”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 jun. 2012, Caderno Especial Rio+20, p. 2.




