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As atenções do mundo se voltam para a realização 
da COP-26 e seus resultados. Sem dúvida, esse é 
o grande tema do momento. A expectativa para o 
evento, adiado em 2020 devido a pandemia da Co-
vid-19, e que está acontecendo até o dia 12 deste 
mês de novembro, tem como foco a revisão dos 
compromissos assumidos em 2015 por cada país 
no Acordo de Paris. Além de se obter metas mais 
ambiciosas para redução das emissões de gases 
de efeito estufa, é esperada a discussão do Artigo 
6, tema de entrave das duas últimas COP’s, que 
trata da criação de um mercado internacional de 
carbono para incentivar ações de mitigação dos 
efeitos das mudanças climáticas. 

Chama muita atenção a situação do Brasil. É uma 
potência ambiental, com os maiores recursos para 
o futuro, mas gastando esses recursos rapidamen-
te e com enorme desperdício. 

“Vivemos um momento único na história, em que a 
necessidade de recuperação econômica pós-pan-
demia se alinha ao clamor pela ação na emergên-
cia climática, de modo a construirmos, juntos, uma 
nova economia. As empresas são atores funda-
mentais para a mudança que queremos. É preciso 
agir rápido: o planeta já teve sua temperatura ele-
vada em  1,09ºC, de modo que as próximas duas 
décadas são decisivas para estabilizar as emis-
sões de gases de efeito estufa”. Assim defende o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvol-
vimento Sustentável/CEBDS,  fundado em 1997 
por um grupo de grandes empresários brasileiros, 
atento às mudanças e oportunidades que a susten-
tabilidade trazia, principalmente a partir da Rio 92.

Esse grupo reúne hoje cerca de 70 dos maiores gru-
pos empresariais do país, com faturamento equiva-
lente a cerca de 45% do PIB e são responsáveis por 
mais de 1 milhão de empregos diretos. Esse trecho 
foi extraído da carta assinada pela presidente do 
CEBDS, Marina Gross, da recente publicação do 
Conselho - “Guia do CEO para COP26”. 

O documento assinado pelo Conselho, defende que 
o Brasil assuma a sua responsabilidade no com-
bate ao aquecimento global e aproveite as vanta-
gens competitivas que o país tem com atividades 

de baixo carbono. Defende ainda, que o país tem 
total condição de atingir a meta de reduzir emissões 
de gases de efeito estufa em 43% até 2030 (NDC), 
podendo ser mais ambicioso e atingir, já em 2025, 
a meta prevista da NDC para 2030 e garantir uma 
trajetória rumo ao compromisso assumido de neu-
tralidade climática em 2050. O grupo de empresá-
rios apoia que o Artigo 6 do Acordo de Paris (cria-
ção do mercado internacional de carbono) deva ser 
plenamente regulamentado para contribuir para a 
trajetória de não exceder 1,5ºC de aquecimento da 
temperatura média global, e afirma que o pleno fun-
cionamento desse artigo é estratégico para o Brasil 
que será responsável por grande parte dos créditos 
negociados nesse mercado.

O setor empresarial/econômico é estrategicamen-
te decisivo neste momento. É quem pode “empur-
rar” o país para o lado certo, porque tem autono-
mia e poder para investir nas novas oportunidades 
que aparecem na transição para uma economia de 
baixo carbono. O ambiente internacional é favorá-
vel e se destaca, nele, o novo ambiente criado pela 
“corrida ambiental” na nova guerra fria entre China 
e EUA. O Brasil pode ser um ponto de interseção 
entre essas potências. 

O Brasil se atrasou em suas pautas internas que 
visavam avanços com os compromissos assumi-
dos no Acordo de Paris.

Apenas neste ano foi apresentado o Projeto de Lei 
PL 528/2021, que começa a tramitar na Câmara 
dos Deputados e que contempla questões estraté-
gicas para um futuro mercado de carbono brasilei-
ro a ser criado. O governo brasileiro já se mostrou 
contra o PL.  

Em 2015, mais de 190 países se comprometeram a 
limitar o aumento das temperaturas globais a menos 
de 2ºC , preferível até 1,5ºC. O relatório especial 
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas (IPCC) sobre os impactos do aquecimento 
global de 1,5°C, divulgado em agosto deste ano, 
acendeu mais um alerta sobre a necessidade de 
revisão dos compromissos assumidos pelos países 
até aqui. De acordo com especialistas, o patamar 
de 1,5ºC seria o mínimo exigido para evitar even-
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tos climáticos de proporções catastróficas. Porém, 
de acordo com a UNFCCC (Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), 
mesmo com as NDCs (sigla em inglês para Contri-
buições Nacionalmente Determinadas) atualizadas, 
poderíamos chegar a um aumento na temperatura 
média global de 2,7ºC até o final do século. Para 
evitar esse quadro, as discussões dessa COP de-
vem buscar compromissos e ações mais ambicio-
sos para obtenção de resultados até 2030.

O Brasil deve levar à Conferência o compromisso 
de zerar o desmatamento ilegal até 2030, poden-
do gerar redução de até 50% nas suas emissões. 
Recentemente, no dia 25 de outubro, às vésperas 
da realização da COP26, o governo brasileiro lan-
çou o Programa Nacional de Crescimento Verde 
(PNCV), uma iniciativa conjunta entre os Ministé-
rios da Economia e Meio Ambiente, com o objetivo 
de “contribuir para consolidar o Brasil como a maior 
potência verde do mundo”, como diz a nota da pas-
ta econômica. Para especialistas, no entanto, este 
é mais um programa “retórico” do atual governo.

Apenas neste ano foi apresentado o Projeto de Lei 
PL 528/2021, que começa a tramitar na Câmara 
dos Deputados e que contempla questões estraté-
gicas para um futuro mercado de carbono brasilei-
ro a ser criado. O governo brasileiro já se mostrou 
contra o PL.  

Em 2015, mais de 190 países se comprometeram a 
limitar o aumento das temperaturas globais a menos 
de 2ºC , preferível até 1,5ºC. O relatório especial do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas (IPCC) sobre os impactos do aquecimento global 
de 1,5°C, divulgado em agosto deste ano, acendeu 
mais um alerta sobre a necessidade de revisão dos 
compromissos assumidos pelos países até aqui. De 
acordo com especialistas, o patamar de 1,5ºC seria 
o mínimo exigido para evitar eventos climáticos de 
proporções catastróficas. Porém, de acordo com a 
UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas), mesmo com as NDCs 
(sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente 
Determinadas) atualizadas, poderíamos chegar a 
um aumento na temperatura média global de 2,7ºC 

até o final do século. Para evitar esse quadro, as 
discussões dessa COP devem buscar compromis-
sos e ações mais ambiciosos para obtenção de re-
sultados até 2030.

O Brasil deve levar à Conferência o compromisso 
de zerar o desmatamento ilegal até 2030, poden-
do gerar redução de até 50% nas suas emissões. 
Recentemente, no dia 25 de outubro, às vésperas 
da realização da COP26, o governo brasileiro lan-
çou o Programa Nacional de Crescimento Verde 
(PNCV), uma iniciativa conjunta entre os Ministé-
rios da Economia e Meio Ambiente, com o objetivo 
de “contribuir para consolidar o Brasil como a maior 
potência verde do mundo”, como diz a nota da pas-
ta econômica. Para especialistas, no entanto, este 
é mais um programa “retórico” do atual governo.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, tam-
bém já declarou a intenção de pressionar os paí-
ses ricos para que cumpram a promessa de dispo-
nibilizar US$ 100 bilhões por ano aos países em 
desenvolvimento para financiamento de ações de 
adaptação e mitigação da mudança do clima. Po-
rém, o país tem caído em descrédito no cenário 
internacional. 

Os europeus querem aparecer como o número 1 
na transição verde e já têm colocado em xeque o 
acordo de livre comércio entre União Europeia e 
Mercosul. Deputados americanos também pressio-
nam para que Biden recue nas relações bilaterais 
com o Brasil sob a justificativa de retrocessos nos 
temas ambientais, de direitos humanos e combate 
à corrupção.

A conferir o posicionamento de cada país na Con-
ferência, o desempenho do Brasil e as decisões 
que serão tomadas pelo coletivo dos países par-
ticipantes. 
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