
Precisamos mostrar nossa responsabilidade social e climática 
 
Começamos 2014 e mais uma vez os relatórios do Painel de Cientistas da ONU ressaltam a 
urgência de uma ação multilateral para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no 
Mundo. O quinto relatório aumentou o grau de certeza da influência do homem nas mudanças 
climáticas e ainda ressaltou conclusões importantes acerca dos impactos do clima sobre a 
segurança alimentar, a disponibilidade hídrica, a geração energética e a perda de 
biodiversidade, com perdas econômicas e consequências para a segurança mundial. 
 
Até 2015, teremos dois marcos muito importantes nas discussões internacionais: a 
Conferência de Clima da ONU em Lima, no Peru, no final de 2014 (COP 20); e a próxima em 
Paris na França, no final de 2015 (COP 21). Espera-se que, até a COP 21, acordos globais 
estejam estabelecidos para aumentar a ambição da redução das emissões após 2020, com a 
geração de novos compromissos coerentes e efetivos de países chaves, e criação de novos 
mecanismos que possam ainda elevar a ambição da redução ao longo das próximas décadas. 
 
Mas antes da COP 21 em Paris, a COP 20 em Lima aparece como um passo intermediário 
fundamental. A primeira Conferência de Clima na América do Sul traz o foco para um 
continente diverso economicamente, ambientalmente e socialmente, e um dos continentes 
mais afetados pelas mudanças climáticas na perda de biodiversidade, na produção de 
alimentos e em impactos a comunidades vulneráveis no meio urbano e rural. Espera-se que 
em 2014 os principais países da América Latina, dentre eles o Brasil, apoiem ativamente e 
mostrem liderança para um resultado importante em Lima. Não apenas por meio da 
participação neste processo, mas com ações efetivas, nacionais e regionais, que estimulem 
outras grandes economias politicamente importantes para o anúncio de compromissos 
ambiciosos e concretos durante 2014. 
 
As emissões globais, para nos mantermos abaixo do patamar de aumento de 2 graus 
centígrados e assim garantirmos a segurança climática mínima, idealmente devem alcançar o 
seu pico até 2020 e depois, de forma constante, começarem se reduzir. Para isto uma ação 
conjunta de todos os países, principalmente dos 10 maiores, é necessária e urgente – e, dentro 
desses 10, está o Brasil. 
 
Apesar de todo avanço realizado pelo Brasil na agenda de clima, como a redução no 
desmatamento e o comprometimento com metas ambiciosas e verificáveis (em 2010), o país  
está passando por uma transição no seu perfil das emissões. O setor de energia e agricultura 
aumentaram suas emissões na última década. Com os impactos relatados no relatório do 
painel científico da ONU, se não houver uma mudança na forma de planejarmos o 
desenvolvimento do Brasil vamos sofrer cada vez mais com falta de energia, com problemas na 
produção alimentar e com a disponibilidade de água. 
 
Uma política energética que contemple energias alternativas renováveis (como solar, eólica e 
biomassa); planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas, que traduzam a ambição do 
país e viabilizem alternativas de redução de emissões; elaboração de cenários de 
desenvolvimento de baixo carbono para o Brasil para depois de 2020 e uma política de 
investimentos que respeite as particularidades do clima e a aptidão natural das regiões, são 
sinais importantes do comprometimento brasileiro nas negociações internacionais e um 
exemplo para os países com o mesmo perfil do nosso. 
 
Estudos demonstram que investimentos e transições do modelo que conhecemos hoje para 
um novo baseado numa economia de baixo carbono são possíveis. No México dados mostram 



que investimentos de “baixo carbono” no setor energético podem gerar aumentos no PIB de 
até 8% até 2020, com uma grande redução de emissões associadas. 
 
No ano da COPA do Mundo, da COP de Clima na América do Sul e das eleições, os protestos 
nas ruas pediram por mudanças. É preciso mudar, inovar, engajar e envolver a sociedade 
brasileira nos esforços que alinham o desenvolvimento e a redução das emissões de gases de 
efeito estufa – além de ajudar as populações vulneráveis a se adaptarem às mudanças 
climáticas que já estão em curso. 
 
Antes e durante a COP-21, com base na ciência, os países devem fazer novos compromissos, 
para aumentar a ambição após 2020 tanto na mitigação das emissões quanto no 
financiamento destas ações. Esperamos que o Brasil e todos mostrem que são capazes de 
cumprir seu papel de garantir a segurança para a população mundial. 
 
É hora de inovar!  


