
Jornal Valor --- Página 17 da edição "22/11/2012 2a CAD A" ---- Impressa por ivsilva às 21/11/2012@22:21:22

Quinta-feira, 22 de novembro de 2012 | Valor | A17

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 22/11/2012 (22:21) - Página 17- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Internacional

Mudança climática Conferência da ONU começa na semana que vem

Prorrogar Kyoto é ponto
central da reunião de Doha
Daniela Chiaretti
De São Paulo

Delegados de mais de 190 paí-
ses se reúnem em Doha, no Qa-
tar, a partir de segunda-feira, pa-
ra resolver um problema inadiá-
vel: definir o destino do polêmi-
co Protocolo de Kyoto. A primei-
ra fase do acordo internacional
sobre corte de emissões de gases-
estufa termina neste ano. Se não
for renovada, será a última.

A reunião de Doha terá que defi-
nir como fica o acordo, com que
metas e com quais países. Há mui-
tos problemas. Entre as nações ri-
cas, os Estados Unidos, o Canadá e
o Japão disseram que estão fora do
segundo período de compromis-
sos de Kyoto. A Rússia pode ser
problemática, e os europeus po-
dem não querer ficar sozinhos ar-
cando com os custos. Ontem, mais
um estudo revelou que as emissões
de gases-estufa estão bem além do
limite seguro para conter o aqueci-
mento global (leia texto abaixo).

O Protocolo de Kyoto é o único
acordo legal internacional que
existe hoje no mundo para cortar
emissões de gases-estufa e tentar

reduzir os impactos da mudança
climática. Entrou em vigor em
2005 e prevê que os países ricos de-
veriam fazer cortes de emissão de
gases-estufa de 5,2%, em média,
entre 2008 e 2012, em relação aos
níveis de 1990. É um instrumento
que produz muitas controvérsias.

Os Estados Unidos, os maiores
emissores à época em que Kyoto
foi criado, ficaram fora do acordo
desde o início. O Canadá, que assi-
nou o Protocolo, anunciou recen-
temente que estava recuando do
compromisso. De 1997 — quando
Kyoto foi negociado, no Japão —
para cá, a geopolítica das emissões
mudou. Hoje a China é o maior
emissor do mundo, e o país está fo-
ra das obrigações do Protocolo, as-
sim como as outras economias
emergentes. Tudo isso produz ten-
sões entre os países que se reúnem
anualmente nas chamadas CoPs,
as conferências do clima da ONU,
para tentar chegar a um consenso.

Na última edição, em 2011 em
Durban, na África do Sul, os nego-
ciadores acertaram que Kyoto con-
tinuaria em 2013. A União Euro-
peia aceitou a proposta, assim co-
mo a Noruega, a Suíça e recente-

mente a Austrália. Mas o Japão, às
voltas com problemas com sua
matriz energética depois do aci-
dente de Fukushima, e a Nova Ze-
lândia anunciaram que não con-
cordam. A Rússia é um mistério.

Os EUA e a China, os dois
maiores emissores do mundo
hoje, observam os movimentos
um do outro e estão ambos fora
dos compromissos de Kyoto.

Todos os países decidiram, em
Durban, que em 2015 criariam um
novo acordo internacional para vi-
gorar a partir de 2020. A União Eu-
ropeia quer que bases sólidas do
novo acordo, a ser adotado em três
anos, saiam de Doha. Negociado-
res de Brasil, África do Sul, Índia e
China (o grupo Basic), reunidos
em Pequim, divulgaram ontem
um comunicado dizendo que as
discussões do novo acordo climá-
tico internacional não avançarão
no Qatar a menos que os países ri-
cos prometam cortes mais ambi-
ciosos nas emissões de gases.

“Doha pode ser um encontro da
maior importância”, disse ao Va l o r
o chefe dos negociadores brasilei-
ros, embaixador André Corrêa do
Lago. “Pode significar o fechamen-

to de 20 anos de uma linha de ne-
gociação, o final de um capítulo”,
prossegue. “E abrir uma fase total-
mente nova no regime climático
internacional”, continua. “No ano
que vem começa a negociação de
um novo acordo, em que todo
mundo irá participar, inclusive os
Estados Unidos”, diz.

Porque manter Kyoto é impor-
tante, se só uma parcela dos países
emissores está dentro e ele cobre
apenas uma pequena parte das
emissões do mundo? Para a União
Europeia, praticamente sozinha
no jogo, Kyoto garante a continui-
dade do sistema multilateral na
questão climática, tem regras cla-
ras e sistemas de compensação pa-
ra ajudar os países com compro-
missos a reduzirem suas emissões.
É a base do mercado de carbono
europeu, mesmo se agora os pre-
ços da tonelada de carbono este-
jam pouco atraentes. “Kyoto man-
tém vivo um acordo com reduções
obrigatórias para os países desen-
volvidos durante a negociação do
próximo instrumento”, diz um ne-
gociador. “Se Kyoto não existisse,
teríamos que começar a negociar
sem nenhuma base legal forte.”

Emissão global de gases-estufa continua crescendo
De São Paulo

Os países estão emitindo mais
gases-estufa do que deveriam, diz
relatório divulgado ontem. Com
isso aumenta o hiato entre as emis-
sões globais e o limite recomenda-
do pelo painel científico da ONU e
referendado pelos governos.

Segundo o estudo “The Emis-
sions Gap”, do Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), a conta não fecha para
impedir que a temperatura do pla-

neta suba no máximo 2°C até o fim
deste século. Perto de 8 bilhões de
toneladas de CO2 estarão a mais na
atmosfera em 2020. Isso se todos
os governos cumprirem à risca o
que estão prometendo. No melhor
dos casos, isso levará o mundo a
um aquecimento que pode bater
em 5°C no final do século.

Segundo o estudo, os níveis de
gases-estufa estão hoje 14% maio-
res do que deveriam. A concentra-
ção atual é 20% superior aos níveis
de 2000. No mesmo relatório de

2011, sobravam 6 bilhões de tone-
ladas de CO2 (ou 6 gigatoneladas)
em 2100. A mensagem é clara: é
preciso fazer muito mais.

É a terceira vez que o Pnuma lan-
ça esse relatório. Esta edição envol-
veu 55 cientistas de 20 países, sen-
do oito brasileiros. Eles projeta-
ram as promessas de corte dos go-
vernos e cruzaram com dados de
expectativas de crescimento dos
países em desenvolvimento.

O estudo projeta cenários di-
ferentes. Em um deles, as emis-

sões de gases-estufa globais se-
riam de 58 gigatoneladas (Gt)
em 2020, se não se tomarem me-
didas para reduzir as emissões
(como combater o desmatamen-
to ou tornar os carros menos po-
luentes). O relatório aponta que,
para se chegar a 2°C em 2100,
com 66% de probabilidade, o
mundo deveria estar emitindo
apenas 44 Gt de CO2 por volta de
2020. Atualmente as emissões
globais batem em 50 gigatonela-
das, segundo o relatório. (DC)

Cresce o debate
no Reino Unido
sobre deixar a UE
Don Melvin e David Stringer
Associated Press, de Bruxelas

Adeus Reino Unido? Para a
União Europeia (UE), uma questão
antes impensável começa a pare-
cer uma possibilidade real a cada
semana que passa. O motivo é que
a crise econômica está forçando as
17 nações do bloco que usam o eu-
ro para se aproximar mais de uma
espécie de Estados Unidos da Eu-
ropa, que poderia decidir sobre
quanto os Estados-membros po-
dem gastar e cobrar de impostos.

Se o Reino Unido tinha um pe-
sadelo, é esse. Os britânicos não
têm interesse em se aproximar
mais do resto da Europa, e a
maioria parece já nem suportar a
situação atual. Aparentemente, a
verdadeira questão hoje está en-
tre se afastar lentamente ou partir
para um rompimento abrupto.

Após eleições marcadas para
2015, o Reino Unido — um dos 10
dos 27 países da UE que não usam
o euro — provavelmente fará um
referendo sobre sua permanência
ou não no bloco. Ainda que isso
não aconteça, o país já começa a
desfazer seus laços com a Europa,
movimento que está preocupando
a Alemanha, que anseia manter o
Reino Unido como um importante
motor econômico da UE.

“Vou pedir aos habitantes dessa
ilha maravilhosa que reflitam pa-
ra o fato de que não ficarão felizes
se estiverem sozinhos neste mun-
d o”, disse a premiê alemã, Angela
Merkel, na semana passada.

Mas a fala teve pouco impacto. O
chanceler William Hague, que já
percorreu o país com a campanha
Salve a Libra, contra o euro, acha
que os britânicos nunca estiveram
tão céticos em relação à unidade
europeia. “A desilusão com a UE no
Reino Unido nunca foi tão gran-
d e”, disse, no mês passado. “As pes-
soas sentem de muitas maneiras
que a UE é uma coisa que lhes foi
imposta, e não algo sobre o qual
elas tenham o que dizer.”

A essa desconfiança junta-se o
temor com os efeitos da crise da dí-
vida soberana e a irritação contra a
Corte Europeia de Direitos Huma-
nos, criticada por políticos britâni-
cos por ordenar ao país que conce-
da direito de voto aos presidiários
nas eleições nacionais e por impe-
dir o país de deportar suspeitos de
terrorismo para países com histó-
ricos ruins em direitos humanos.

Ainda mais alarmante para
muitos britânicos é o fato de Mer-
kel ter proposto na semana passa-
da a transformação da Comissão
Europeia, o órgão executivo da UE,
em “algo parecido com um gover-
no europeu”. Essa frase sozinha já
basta para fazer ranger os dentes a
muitos políticos britânicos, que há
décadas alertam para o fantasma
de um super-Estado europeu.

“A saída da UE não pode mais ser
classificada de impensável. Não é
um ponto de vista restrito, confi-
nado a pessoas inconformadas,
mas sim um ponto de vista legíti-
mo que começa a ganhar força”,
disse Douglas Carswell, parlamen-
tar do Partido Conservador, do
premiê David Cameron, num de-
bate no Parlamento sobre a ideia
da saída do Reino Unido da UE.

No mês passado, Cameron en-
frentou uma grande rebelião no
seu próprio partido, quando 81
dos 303 deputados conservadores
desafiaram suas ordens e votaram
pela realização de um referendo,
em 2015, sobre a permanência ou
não do Reino Unido na UE.

Sob pressão de seu próprio par-
tido e observando com nervosis-
mo aliados tradicionais serem cor-
tejados pelo Ukip, um partido po-
lítico menor que defende a saída
da UE, Cameron em algum mo-
mento deverá proporcionar ao
Reino Unido seu primeiro referen-
do sobre a permanência na UE des-
de 1973. O Partido Trabalhista, de
oposição, diz que apoiaria um ple-
biscito — mas somente quando a
crise da zona do euro terminar.

Mesmo sem uma divisão decisi-
va, há sinais de divergência entre o
Reino Unido e a União Europeia:

1. Como o Reino Unido não usa
o euro, não tem voz nas decisões
que afetam os 17 países da zona do

euro. Vale lembrar que todas os
países da UE, com exceção de três
(Reino Unido, Dinamarca e Suécia)
já se comprometeram a adotar o
euro algum dia. Portanto, as reu-
niões da zona do euro poderão al-
gum dia se tornar reuniões de qua-
se toda a UE, com a exclusão de
apenas três Estados-membros.

2. Em março, 25 países da UE as-
sinaram um acordo, o Pacto de Es-
tabilidade Fiscal, que cria uma su-
pervisão mais forte dos orçamen-
tos nacionais. Quem não assinou?
República Tcheca e Reino Unido.

3. Em outubro, 11 países do blo-
co decidiram avançar no projeto
de um imposto sobre transações
financeiras. Autoridades da UE
preveem que o número de partici-
pantes chegará a mais de 20. O Rei-
no Unido não estará entre eles.

4. No ano que vem, autoridades
da UE estarão trabalhando na im-
plementação de uma autoridade
supervisora única para os bancos
dos países que usam o euro. O Rei-
no Unido já disse estar preocupa-
do com a possibilidade de tomada
de decisões em questões sobre as
quais ele não terá poder de voto.

5. O Reino Unido quer ficar de
fora de 130 acordos europeus so-
bre criminalidade e Justiça, na es-
perança de escolher como e quan-
do irá cooperar com seus vizinhos
no cumprimento de leis. A decisão
poderá minar o Sistema Europeu
de Mandado de Prisão, que permi-
te à polícia cruzar as fronteiras eu-
ropeias para prender com mais fa-
cilidade fugitivos da Justiça.

Essa tendência de afastamento
preocupa líderes de outros países.
“Se a zona do euro ficar muito mais
integrada e aqueles que permane-
cerem de fora ficarem muito mais
distantes, essa distância poderá se
tornar grande demais”, diz An-
dreas Mavroyiannis, vice-ministro
de Assuntos Europeus de Chipre. E
isso, segundo ele, seria perigoso
para a UE como um todo.

Em Bruxelas, as autoridades eu-
ropeias também estão preocupa-
das. “Provavelmente com razão,
venho sendo chamado de anglófi-
l o”, disse José Manuel Barroso, o
presidente da Comissão Europeia,
em entrevista recente a uma revis-
ta. “Acredito que a Europa sem o
Reino Unido no centro será menos
inclinada a reformas, menos aber-
ta e menos internacional. É por is-
so que às vezes, quando vejo o de-
bate no Reino Unido, me pergun-
to: ‘Como esse país pode ser tão
aberto para o mundo e aparente-
mente tão fechado para a Europa?’
Isso parece ser uma contradição.”

O risco da saída do Reino Unido
da UE está deixando alarmados al-
guns líderes empresariais britâni-
cos, que acham o livre mercado do
bloco vital para a prosperidade do
país. “Apesar da inclinação popu-
lar pela saída, empresários e políti-
cos precisam manter uma ponte
f i r m e”, diz Roger Carr, presidente
da Confederação da Indústria Bri-
tânica, o maior lobby empresarial
do país. “Enquanto os países da Eu-
ropa se unem em busca de uma
salvação, nós aqui no Reino Unido
precisamos trabalhar mais para
evitar os riscos de isolamento.”

O ex-primeiro-ministro Tony
Blair, que deixou o cargo em 2007,
antes do estouro da crise da dívida,
é outro defensor solitário da lide-
rança britânica na Europa.

“O argumento a favor da Europa
no Século XXI não se baseia na
guerra ou na paz, e sim no poder
ou na irrelevância”, disse Blair no
mês passado. “A Europa tem peso,
multiplica oportunidades e faz
sentido para suas nações.” Ele vem
exortando o governo britânico a
não se afastar, mas sim ajudar a
construir uma nova estrutura que
ajude a Europa a equilibrar as de-
mandas conflitantes dos 17 países
da zona do euro e do restante da
UE. “É uma tarefa muito complica-
da. Mas é essencial se o Reino Uni-
do não quiser ser deixado de lado.”

Peter Mandelson, ex-ministro
de Blair e ex-comissário de Comér-
cio da UE, alerta que seguir sozi-
nho significaria a perda de in-
fluência do país no cenário global.
O Reino Unido, diz ele, logo pode-
ria se transformar no “Canadá dos
Estados Unidos da Europa”.

Cessar-fogo em Gaza
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Com a mediação de Egito e Estados
Unidos, Israel e o Hamas chegaram
ontem a um acordo para um
cessar-fogo. A trégua aconteceu
depois de oito dias de conflito que
deixaram um saldo de mais de 160
mortos na Faixa de Gaza e 5 em Israel,

segundo autoridades de cada lado. O
premiê Benyamin Netanyahu, de
Israel, não descartou a possibilidade
de novas ações militares. “Isso ainda
pode ser necessário, mas neste
momento a coisa certa é aproveitar
esta oportunidade”, afirmou. Israel

exige o fim de ataques de foguetes
contra seu território, motivo
declarado da atual ofensiva militar.
Khaled Mashaal, o líder do Hamas,
milícia e partido islâmico que governa
Gaza, definiu o acordo como uma
“vitória para todos os palestinos”.

Horas antes de o cessar-fogo ser
declarado, uma bomba destruiu um
ônibus perto de Tel Aviv (foto), não
muito longe do quartel-general das
Forças Armadas israelenses. Não
houve mortos, mas 27 passageiros
ficaram feridos.

Japão tem novo déficit comercial
Agências internacionais

O Japão teve em outubro o quar-
to mês consecutivo de déficit na
balança comercial. As exportações
da terceira maior economia mun-
dial estão sendo bastante afetadas
pela crise da dívida soberana euro-
peia e pela tensão com a China.

O déficit foi de 549 bilhões de ie-
nes (US$ 6,7 bilhões), informou o
governo. É o maior para o mês de
outubro desde pelo menos 1979,
quando começou a compilação da
atual série de dados. Em relação a
outubro de 2011, as exportações
caíram 6,5%, para 5,1 trilhões de ie-
nes. Já as importações recuaram
1,6% (5,7 trilhões de ienes). Neste

ano, o país teve déficit todos os me-
ses, exceto fevereiro e junho.

“A queda nas exportações deve
prosseguir neste trimestre”, disse
Yuichi Kodama, economista-chefe
da Meiji Yasuda Life Insurance, de
Tóquio. “A economia da China pro-
vavelmente bateu no fundo no pe-
ríodo julho-setembro, mas sua re-
cuperação pode ser limitada neste
trimestre e não há sinais de que os
consumidores chineses vão parar
de boicotar os carros japoneses.”

No mês passado, as vendas do
Japão para China caíram 12%, en-
quanto as importações subiram
4%. Como resultado, os japoneses
tiveram o maior déficit já registra-
do no intercâmbio com o vizinho.

Durante anos, o Japão teve enor-
mes superávits comerciais, mas
desde 2011 vem tendo déficits, re-
flexo do envio de parte da produ-
ção para o exterior e da maior
competição de vizinhos asiáticos,
como Coreia do Sul, Taiwan e Chi-
na. A crise na Europa também re-
duziu os embarques para a região.

A balança comercial tem sido
afetada pela alta da importação
de combustíveis para compensar
o fechamento de quase todas as
usinas nucleares do país, em con-
sequência do desastre em Fu-
kushima no ano passado. Há ain-
da há a questão cambial. Embora
esteja caindo, o iene continua 30%
mais valorizado do que em 2007.

Curtas

Indicadores dos EUA
O índice de indicadores antece-

dentes dos EUA teve alta modesta
em outubro, de acordo com dados
divulgados ontem pelo Conferen-
ce Board. Foi reportada alta de
0,2% no mês passado, depois do
ganho de 0,5% em setembro (dado
revisado). Outro bom resultado
positivo foi divulgado pela empre-
sa Markit, cuja leitura preliminar
do seu índice dos gerentes de
compras subiu de 51 para 52,4.

Produção argentina
O governo argentino informou

ontem que a produção industrial
do país teve uma alta de 2,2% em
outubro, na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




