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Mensagem da Presidente do CEBDS

A edição do presente guia reforça o reconhecimento do Conse-
lho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS) e do Conselho Empresarial Mundial (WBCSD, na sigla em inglês) 
sobre a importância do setor empresarial atuar de maneira articulada em 
relação às mudanças climáticas. No Brasil e no mundo, as empresas de 
vanguarda já perceberam a relevância do tema e se preparam para manter 
e ampliar seus negócios num novo cenário global. 

A COP 21, em Paris, representa um marco importante no processo 
de negociação que começou a ser construído nas últimas conferências do 
clima promovidas pela ONU. Há uma grande expectativa no sentido de se 
chegar a um acordo capaz de evitar que a temperatura média do planeta 
ultrapasse o limite estabelecido pela comunidade científica. Este acordo 
passaria a vigorar em 2020 em substituição ao Protocolo de Quioto.

As empresas, embora não participem diretamente das negociações, 
têm papel imprescindível nesse contexto. São elas que produzem as tecno-
logias, as inovações. São elas que têm a capacidade de investimento e de 
dar escala à produção de energia limpa e renovável e ao tratamento de re-
síduos sólidos, por exemplo. Por isso, precisam compreender, influenciar e 
estar presentes nas negociações que irão ocorrer durante a conferência de 
Paris. Este foi o motivo da produção deste guia pelo CEBDS e o WBCSD.

O guia traz um histórico das negociações globais do clima, como sur-
giu o Protocolo de Quioto, os pontos mais relevantes de impasses e as 
saídas encontradas ao longo desse caminho para se chegar ao estágio atual 
com a possibilidade concreta de um acordo. Há um glossário para esclare-
cer termos técnicos e uma seção de perguntas e respostas para facilitar o 
entendimento de todos.

Estamos certos de que o guia será de grande utilidade para CEOs, 
executivos, gerentes e técnicos de empresas, todos cada vez mais envolvi-
dos nas demandas impostas por um novo modelo de produção e consumo. 
A correta compreensão sobre os novos marcos regulatórios que deverão 
surgir após a COP 21 dará um novo e decisivo impulso às ações empresa-
riais voltadas para a economia de baixo carbono. 
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O que é o CEBS?

F undado em 1997, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (CEBDS) é uma associação civil que lidera 

os esforços do setor empresarial para a implementação do desenvolvimento 
sustentável no Brasil, com efetiva articulação junto aos governos, empresas e 
sociedade civil.

O CEBDS reúne hoje cerca de 70 expressivos grupos empresariais do 
país, com faturamento de 40% do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão 
de empregos diretos. Primeira instituição no Brasil a falar em sustentabili-
dade a partir do conceito Triple Botton Line – que propõe a atuação das 
empresas sustentada em três pilares: o econômico, o social e o ambiental 
–, o CEBDS é o representante no país da rede do World Business Coun-
cil for Sustainable Development (WBCSD), a mais importante entidade do 
setor empresarial no mundo que conta com quase 60 conselhos nacionais 
e regionais em 36 países, atuando em 22 setores industriais, além de 200 
empresas multinacionais que atuam em todos os continentes.

Vanguardista, o CEBDS foi responsável pelo primeiro Relatório de 
Sustentabilidade do Brasil, em 1997, e ajudou a implementar no Brasil, em 
parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) e o WRI (World Resources 
Institute), a partir de 2008, a principal ferramenta de medição de emissões 
de gases de efeito estufa, o GHG Protocol.

A instituição representa suas associadas em todas as Conferências das 
Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, desde 1998, e de Di-
versidade Biológica, desde 2000. Além disso, é integrante da Comissão de 
Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21; do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético; do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáti-
cas; do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas, Conselho Mundial da Água 
e do Comitê Gestor do Plano Nacional de Consumo Sustentável.

Na Rio+20, o CEBDS lançou o Visão Brasil 2050, documento prospec-
tivo que tem o propósito de apresentar uma visão de futuro sustentável e 
qual o caminho possível para alcançá-lo. Essa plataforma de diálogo com as 
empresas e diversos setores da sociedade, construída ao longo de 2011 e 
que contou com participação de mais de 400 pessoas e aproximadamente 
60 empresas, é fonte de inspiração para o planejamento estratégico de 
inúmeras empresas brasileiras.
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ADP: Plataforma de Durban para Ação Fortalecida  

CTCN: Centro e Rede de Tecnologia para o Clima 

GCF: Fundo Verde para o Clima 

COP: Conferência das Partes 

GEF: Fundo Ambiental Global  

GEE: Gás de efeito estufa 

CND: Contribuições Nacionalmente Determinadas 

LCTPi: Iniciativa de Parcerias Tecnológicas  
de Baixo Carbono 

LPAA: Agenda de Ação Lima-Paris 

LULUCF: Uso da Terra, Mudança no Uso da  
Terra e Florestas 

NAMA: Ações de Mitigação Nacionalmente Adequadas

PSF: Instrumento Financeiro para o Setor Privado  
(no contexto do Fundo Verde do Clima)

SBSTA: Corpo subsidiário para Conselho  
Científico e Técnico

SBI: Corpo subsidiário para Implementação 

TEC: Comitê Executivo de Tecnologia

TEM: reuniões de especialistas técnicos (parte do grupo 
de trabalho 2 da ADP) 

TNA: Avaliação de Necessidades Tecnológicas

SG ONU: Secretário Geral das Nações Unidas 

UNFCCC: Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima

WMB: We Mean Business

Siglas
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1. Introdução

E m preparação para as reuniões da COP21, em Paris, em dezem-
bro, temos o prazer de apresentar este documento, abarcando o 

status das negociações climáticas até o momento, um mapa dos principais 
eventos, as principais mensagens do setor de negócios e outras informa-
ções de cunho prático.

Um dos destaques da COP20, em Lima, em dezembro passado, foi a 
criação da Agenda de Ação Lima-Paris (LPAA) - uma iniciativa conjunta das 
presidências peruana e francesa da COP, do gabinete do Secretário-Geral 
das Nações Unidas e do Secretariado da UNFCCC. Seu sucesso para a 
COP21 é atribuir credibilidade ao processo de transição para sociedades 
resilientes e de baixo carbono, para que seja compatível com um limite 
para o aquecimento global entre 1,5° e 2°C em relação aos níveis pré-in-
dustriais, e respaldado por mecanismos para sua implementação.

Há quatro elementos que contribuem para esta visão:

• O novo acordo global para o regime climático pós-2020 no âmbito 
da UNFCCC necessita ser aplicável a todos, equitativo e ambicioso, 
e deve lidar com a mitigação e adaptação de forma transparente e 
verificável, assim como deve oferecer instrumentos adequados para 
sua implementação - a saber, financeiros, técnicos e de capacitação. 

• Ambiciosas Contribuições Nacionalmente Determinadas 
( INDCs) das Partes para a UNFCCC, apresentadas com larga an-
tecedência ao encontro de Paris, constituirão um passo crucial 
para negociações bem-sucedidas, uma vez que demonstram um 
compromisso sólido com nosso objetivo comum. 

• É necessária uma mobilização de recursos tanto para o período 
pré-2020 quanto no longo prazo através de fontes públicas e in-
vestidores privados, instituições financeiras internacionais e instru-
mentos financeiros inovadores, de forma a conduzir esta transição 
rumo a economias resilientes e de baixo carbono. 

• A Agenda de Ação inclui atores não-estatais com o objetivo de 
acelerar ações em campo e apoiar a obtenção de um acordo am-
bicioso no âmbito da UNFCCC - tendo em mente que as ações 
de atores não-estatais são parte integrante das contribuições das 
Partes e permitirão que estas busquem metas mais ambiciosas.  
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No presente documento, mostraremos os avanços em cada uma des-
tas frentes e forneceremos informações detalhadas sobre as ações que es-
tão sendo desenvolvidas pelo CEBDS.. Recordamos que este documento 
consiste em uma iniciativa para sumarizar e consolidar a informação dispo-
nível, mas em momento algum pretende fornecer uma análise exaustiva 
das negociações de mudanças climáticas.

2. O Novo Acordo Global para o Clima

E m dezembro de 2011, o Grupo de Trabalho Ad Hoc da Plata-
forma de Durban para Ação Fortalecida (ADP) foi criado com o 

mandato de desenvolver até 2015 um novo acordo global para o período 
pós-2020, a ser adotado na vigésima-primeira sessão da Conferência das 
Partes (COP) e entrar em vigor e ser implementado a partir de 2020 (ver 
Anexo A para maiores detalhes sobre a história da UNFCCC). Com vista a 
disponibilizar um texto para negociação antes de maio de 2015, as Con-
ferências das Partes subsequentes (COP19 em Varsóvia, Polônia, e COP20 
em Lima, Peru) solicitaram à ADP que intensificasse seu trabalho e desen-
volvesse em mais profundidade os elementos da minuta do acordo. A ADP 
cumpriu a sua tarefa antes do prazo, a tempo da Conferência de Mudança 
do Clima, em fevereiro de 2015, em Genebra, Suíça, na qual a ADP condu-
ziu a oitava parte da segunda sessão (ADP 2-8). O texto desenvolvido em 
Genebra forma a base sobre a qual a ADP lançará negociações significati-
vas na direção do Acordo de Paris.
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3. Contribuições Nacionais - O que são as 
INDCs

A s “Contribuições Nacionalmente Determinadas”(INDC) des-
crevem os compromissos para o clima que os países assumirão 

antes do início das negociações em Paris, no fim deste ano. O sucesso do 
novo acordo internacional do clima da ONU dependerá significativamente 
da ambição destes compromissos voluntários, que determinarão por sua 
vez o ritmo das ações para deter as mudanças climáticas após 2020.

O conceito de INDCs foi acordado pela primeira vez na COP19 em 
Varsóvia, Polônia, onde “todas as Partes foram convidadas a iniciar os pre-
parativos para as INDCs, e os governos preparados para tal deveriam en-
viar suas contribuições até o primeiro trimestre de 2015”. Em dezembro 
passado em Lima, Peru, líderes de governo reiteraram esta decisão e acor-
daram o que “poderia ser incluído” nas contribuições.

Todas as INDCs enviadas ao Secretariado até 1 de outubro serão incluí-
das em um relatório síntese a ser publicado em 1 de novembro. O relatório 
examinará o impacto das emissões agregadas de todas as INDCs disponíveis 
e servirá de base para o novo acordo da COP21 em Paris, França.

Como as metas são comparadas?

A Climate Action Tracker (CAT)1 desenvolveu uma metodologia de 
avaliação da “Partilha de Esforços”, mensurando a adequação dos esforços 
governamentais e propostas de INDCs ao nível e cronograma de redução 
de emissões necessários para manter o aquecimento abaixo de 2°C. Suas 
análises demonstram que a maioria dos países apresenta nível de esforço 
“médio”, enquanto dois países foram considerados “inadequados”. Isto 
significa que as INDCs atuais ficam abaixo do necessário para manter o 
aquecimento global dentro do limite de 2°C. Outra análise realizada pela 
PwC  sugere que a meta dos Estados Unidos para redução de 26-28% das 
emissões em relação aos níveis de 2005 parece tão ambiciosa quanto a 
meta da União Europeia de 40% de redução frente a 1990, implicando uma 
descarbonização de aproximadamente 4% ao ano.

1 O consórcio CAT é composto por Climate Analytics, Ecofys, NewClimate Institute e Potsdam 
Institute for Climate Impact Research.
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Recentemente publicado pela Agência Internacional de Energia, o 
World Energy Outlook - Relatório Especial sobre Mudança do Clima anali-
sou a contribuição das INDCs e calculou que se uma ação mais intensa não 
ocorrer após 2030, o cenário das INDCs é considerando consistente com 
um aumento da temperatura global de aproximadamente 2,6°C em 2100 
e 3,5°C após 2200.

É positivo notar que todas a INDCs propõem metas para o conjunto 
da economia e incluem os seguintes setores: energia, processos industriais 
e uso de produto, agricultura e uso da terra, mudança no uso da terra e 
florestas (LULUCF). Os países em desenvolvimento também apresentam 
um componente de adaptação.

Dentre estes setores, a inclusão do LULUCF recebeu particular aten-
ção, uma vez que levanta questões acerca da transparência e nível de am-
bição dos compromissos. A inclusão do setor LULUCF foi alvo de críticas, 
gerando temor quanto ao uso de sequestro de carbono como forma de 
compensação de emissões em outros setores, o que aliviaria a pressão para 
que setores tais como edificações, agricultura e transporte reduzam suas 
pegadas de carbono. Inclusive, alguns atores defendem que as INDCs de-
vem especificar explicitamente uma meta de redução de emissões em toda 
a economia excluindo o setor LULUCF, de modo a fortalecer a transpa-
rência e a responsabilização individual. Outro aspecto que permanece em 
algumas INDCs refere-se ao ano de pico de emissões. Embora seja útil es-
tabelecer um ano preciso de pico, são necessárias mais informações quanto 
ao nível de emissões máximas.

O sucesso do
novo acordo internacional do clima da 

ONU dependerá significativamente
da ambição das INDCs, que 

determinarão por sua
vez o ritmo das ações para deter a 

mudança climática após 2020
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Classificação 
do CAT

Ano da  
meta

Nível de redução e ano base Pontos passíveis de melhoria

Suíça Médio 2030 50% comparado aos níveis de 1990
Falta de clareza quanto ao papel do LULUCF; contabilização de terras não-florestadas 
ainda indefinidas; incerteza quanto ao nível de redução de emissões a ser obtido no 
exterior devido a negociações ainda em curso.

Brasil Médio 2025 37% em relação ao nível de 2005

Falta de clareza quanto ao papel dos setores industrial, transportes e em especial dos 
resíduos. Incerteza quanto a redução do desmatamento nos demais biomas além da 
Amazônia, a saber: Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa, e quanto ao 
desmatamento legal. Prazo excessivamente longo para o fim do desmatamento ilegal.3 

China Médio 2030

60% a 65% da intensidade de carbo-
no até 2030, comparado aos níveis 

de 2005, alcançando o pico das suas 
emissões até 2030

Incerteza acerca da suficiência das metas de redução de intensidade de carbono e das 
políticas públicas a serem implementadas com esse fim. Falta de clareza quanto a inclusão 
do setor LULUCF.

União Europeia 
(28 países) Médio 2030 >40% comparado aos níveis de 1990 Falta de clareza na contabilização do LULUCF; inclusão de florestas pode reduzir a redu-

ção de emissões necessária em outros setores; nenhuma meta indicada para 2025
Noruega Médio 2030 >40% comparado aos níveis de 1990 Falta de clareza na escolha de método para contabilização do setor de uso da terra.

México Médio 2030

22% (redução incondicionada) - 36% 
(redução condicionada) relativa ao 

cenário tendencial de emissões 
("business-as-usual")

Falta de clareza quanto ao cenário de referência e ao nível máximo das emissões; pou-
co detalhamento do suporte necessário para alcançar a meta condicionada; falta de 
explicação sobre a relação entre a INDC e o compromisso para 2020 (em conferências 
anteriores, o México comprometeu-se a reduzir suas emissões em 30% em relação ao 
cenário tendencial até 2020).

Estados Unidos Médio 2025 26% - 28% comparado aos níveis de 
2005

Incerteza na redução de emissões industriais de GEEs (por compensação) devido às 
incertezas na estimativa de remoção de carbono no setor de uso da terra e nos valores 
projetados para estas remoções em 2020 e 2025.

Rússia Inadequado 2030 25% - 30% comparado aos níveis de 
1990

Trajetória de emissões desconhecida entre 2020 e 2030 (existe meta doméstica legal-
mente vinculativa de redução de emissões em 25-30% abaixo dos níveis de 1990 até 
2020); nenhum pico definido; falta de clareza na contabilização das emissões florestais.

Canadá Inadequado 2030 30% abaixo dos níveis de 2005 Uso potencial de mecanismos internacionais sem especificar a grandeza; abordagem de 
contabilização líquida do LULUCF; falta de clareza quanto ao tratamento de interferências.

Tabela de resumo das INDCs2

4. Financiamento do Clima2

O mecanismo financeiro da UNFCCC envolve vários fundos. Al-
guns já estão em funcionamento há bastante tempo, como por 

exemplo o Global Environmental Fund (GEF), o Fundo Especial para Mu-
dança do Clima, o Fundo de Adaptação e, principalmente, o recém-criado 
Fundo Verde para o Clima (GCF). O GCF tem o mandato de realizar “uma 
contribuição ambiciosa aos esforços globais para atingir as metas estabe-
lecidas pela comunidade internacional de combate à mudança do clima”.

Em Copenhague, os países desenvolvidos assumiram compromisso 
de mobilizar 100 bilhões de dólares oriundos de fontes públicas e privadas 
2 Não inclui os compromissos enviados por todos os países. É apenas um quadro ilustrativo 
comparativo. Fonte: Climate Action Tracker.
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Classificação 
do CAT

Ano da  
meta

Nível de redução e ano base Pontos passíveis de melhoria

Suíça Médio 2030 50% comparado aos níveis de 1990
Falta de clareza quanto ao papel do LULUCF; contabilização de terras não-florestadas 
ainda indefinidas; incerteza quanto ao nível de redução de emissões a ser obtido no 
exterior devido a negociações ainda em curso.

Brasil Médio 2025 37% em relação ao nível de 2005

Falta de clareza quanto ao papel dos setores industrial, transportes e em especial dos 
resíduos. Incerteza quanto a redução do desmatamento nos demais biomas além da 
Amazônia, a saber: Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa, e quanto ao 
desmatamento legal. Prazo excessivamente longo para o fim do desmatamento ilegal.3 

China Médio 2030

60% a 65% da intensidade de carbo-
no até 2030, comparado aos níveis 

de 2005, alcançando o pico das suas 
emissões até 2030

Incerteza acerca da suficiência das metas de redução de intensidade de carbono e das 
políticas públicas a serem implementadas com esse fim. Falta de clareza quanto a inclusão 
do setor LULUCF.

União Europeia 
(28 países) Médio 2030 >40% comparado aos níveis de 1990 Falta de clareza na contabilização do LULUCF; inclusão de florestas pode reduzir a redu-

ção de emissões necessária em outros setores; nenhuma meta indicada para 2025
Noruega Médio 2030 >40% comparado aos níveis de 1990 Falta de clareza na escolha de método para contabilização do setor de uso da terra.

México Médio 2030

22% (redução incondicionada) - 36% 
(redução condicionada) relativa ao 

cenário tendencial de emissões 
("business-as-usual")

Falta de clareza quanto ao cenário de referência e ao nível máximo das emissões; pou-
co detalhamento do suporte necessário para alcançar a meta condicionada; falta de 
explicação sobre a relação entre a INDC e o compromisso para 2020 (em conferências 
anteriores, o México comprometeu-se a reduzir suas emissões em 30% em relação ao 
cenário tendencial até 2020).

Estados Unidos Médio 2025 26% - 28% comparado aos níveis de 
2005

Incerteza na redução de emissões industriais de GEEs (por compensação) devido às 
incertezas na estimativa de remoção de carbono no setor de uso da terra e nos valores 
projetados para estas remoções em 2020 e 2025.

Rússia Inadequado 2030 25% - 30% comparado aos níveis de 
1990

Trajetória de emissões desconhecida entre 2020 e 2030 (existe meta doméstica legal-
mente vinculativa de redução de emissões em 25-30% abaixo dos níveis de 1990 até 
2020); nenhum pico definido; falta de clareza na contabilização das emissões florestais.

Canadá Inadequado 2030 30% abaixo dos níveis de 2005 Uso potencial de mecanismos internacionais sem especificar a grandeza; abordagem de 
contabilização líquida do LULUCF; falta de clareza quanto ao tratamento de interferências.

até 2020. Alcançar esta meta é crucial para construir a confiança necessária 
à conclusão e implementação de um acordo bem-sucedido em Paris. Os 
20 bilhões de dólares arrecadados para o GCF no ano passado foram um 
bom ponto de partida.  Mas para manter o aumento global de temperatura 
abaixo de 2°C e minimizar os impactos climáticos nocivos aos negócios 
será necessário mais do que a mobilização de alguns bilhões. Isto exigirá 
a alavancagem de trilhões de dólares em investimentos na construção de 
uma economia de baixo carbono resiliente às mudanças climáticas.3

O GCF foi lançado oficialmente em maio de 2015 e já se compro-
meteu em destinar 5 bilhões de dólares a projetos de países em desen-
volvimento (2015-2017). De modo a acelerar o lançamento de projetos 
inovadores e aproveitar o impulso gerado pela COP21, o GCF pretende 
aprovar uma sequência de 10 projetos até dezembro de 2015.
3 Análise realizada pelo CEBDS
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A mobilização de recursos está conectada às políticas que governam 
as doações e aspectos operacionais do fundo, incluindo a elaboração do 
instrumento de financiamento do setor privado (PSF, na sigla em inglês). O 
PSF diferencia o GCF de outros fundos multilaterais de desenvolvimento, 
e seu funcionamento será decisivo para alavancar investimentos do setor 
privado usando fundos públicos.

As principais decisões necessárias à operacionalização do GCF foram 
tomadas:

• O Conselho do GCF governa e supervisiona o Fundo e detém 
plena responsabilidade sobre todas as decisões de financiamento. 
O Conselho é composto de 24 membros com representatividade 
paritária entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, uma 
característica única entre instituições financeiras internacionais. 

• Decisões acerca do processo de acreditação das entidades exe-
cutoras e intermediárias também foram tomadas, com base em 
princípios fiduciários, instrumentos financeiros, salvaguardas so-
ciais/ambientais, entre outros. Entidades do setor privado tam-
bém poderão participar e usar o dispositivo de fast track, com 
base em seu histórico junto a fundos de desenvolvimento multila-
terais (a ser debatido na reunião do Conselho do GCF em junho). 

• Decisões acerca do acesso, demandando que os países apresen-
tem uma carta de manifestação positiva de apoio a projetos finan-
ciados pelo GCF, ao invés de um processo passivo de não objeção. 

• Decisões acerca do Quadro de Mensuração de Resultados (Result 
Measurement Framework) (como será monitorado o sucesso do 
processo de financiamento, por exemplo, alavancagem, redução 
de GEEs) e Quadro de Investimentos (Investment Framework) 
(quais os critérios usados na tomada de decisão de investimento). 

• Decisões sobre os aspectos de políticas acerca da mobilização de 
recursos foram acordadas, mas decidiu-se que as contribuições 
não podem ser pré-vinculadas a um setor ou projeto específico.

As decisões mais importantes ainda deverão ser tomadas para definir 
os métodos de avaliação e regras de votação, estas últimas de suma impor-
tância. Atualmente o Conselho opera por consenso, mas provavelmente 
este não é o método mais apropriado para aprovação de projetos e progra-
mas. As nações doadoras participantes do Conselho pedirão a existência 
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de relação entre contribuições e poder de voto, mas esta é uma questão 
controversa para os países que receberão os recursos.

Oportunidade de negócios

O Instrumento de Financiamento do Setor Privado (PSF) consiste em 
um elemento essencial do Fundo, permitindo que este “financie direta e 
indiretamente atividades de mitigação e adaptação por parte do setor 
privado a nível nacional, regional e internacional”. O principal objetivo é 
promover a participação de atores do setor privado em soluções para a 
“mudança de paradigma” em países em desenvolvimento. O Fundo pode 
apoiar o setor privado de diversas maneiras, através de: aumento de viabi-
lidade dos investimentos; redução do risco de investimento; capacitação e 
preparação; desenvolvimento de tecnologias de apoio; e apoio à dissemi-
nação de informação.

O Grupo Consultivo do Setor Privado pode fazer recomendações ao 
Conselho em questões relativas ao PSF, mas é o Conselho quem toma as 
decisões. Todas as entidades financeiras, incluindo públicas e privadas, po-
dem se candidatar à acreditação através da modalidade de acesso dire-
to (para entidades regionais, nacionais e subnacionais); ou da modalidade 
de acesso internacional (para entidades internacionais, inclusive agências 
das Nações Unidas, bancos de desenvolvimento multilaterais, instituições 
financeiras internacionais e instituições regionais). As empresas que qui-
serem apresentar projetos ao GCF deverão operar através de entidades 
financeiras acreditadas. Por meio do processo de acreditação em três 
etapas e uma abordagem adequada a cada finalidade, as entidades serão 
acreditadas para determinadas funções fiduciárias, um porte de projeto/
atividade no âmbito dos programas e uma categoria de risco ambiental. 
As entidades podem se candidatar de forma contínua, e as decisões acerca 
das acreditações serão tomadas pelo Conselho em suas reuniões. Após ob-
ter acreditação, uma entidade pode enviar propostas para financiamento 
de projetos e programas.

Há oito áreas prioritárias em mitigação (geração e acesso a energia, 
transporte, florestas e uso da terra, construção, cidades, indústrias e equi-
pamentos) e adaptação (saúde, segurança alimentar e hídrica, subsistência 
de indivíduos e comunidades, ecossistemas e serviços ambientais, infraes-
trutura e ambiente construído). A fim de mensurar e quantificar estas ações, 
o setor privado deve adotar indicadores de impactos climáticos e /ou mé-
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tricas de desempenho de alavancagem financeira (denominados Quadro 
de Mensuração de Resultados), tais como potencial de impacto, potencial 
de mudança de paradigma, potencial de desenvolvimento sustentado, ne-
cessidades dos beneficiários, apropriação nacional, eficiência e eficácia. Os 
instrumentos e modalidades que o PSF pode usar para catalisar o capital 
privado incluem: tarifas de apoio e garantias para projetos renováveis de 
pequena escala; apoio à viabilidade para infraestrutura de energia de baixo 
carbono; seguro contra risco do país para infraestrutura de baixo carbono, 
visando empresas atuando em países com alto nível de risco; seguro contra 
riscos associados ao clima; garantias do PSF para preço do carbono na agri-
cultura, florestas e outros projetos de uso da terra; alavancagem financeira 
de mercados de microcrédito pelo PSF. Embora todos estes instrumentos 
financeiros tenham sido acordados, decisões acerca de sua aplicação serão 
tomadas à medida que os projetos avançarem.

5. Mensagens do setor de negócios para 
as negociações de mudança do clima

We Mean Business

WE MEAN BUSINESS é uma coalização de organizações que traba-
lha com milhares de negócios, incluindo empresas e investidores mais in-
fluentes a nível global. Estes negócios reconhecem que a transição para 
uma economia de baixo carbono é a única maneira de garantir crescimento 
econômico sustentado e prosperidade para todos. No intuito de acelerar 
esta transição, formamos uma plataforma comum para amplificar nossa voz 
empresarial, catalisar ações climáticas ousadas por todos os agentes envol-
vidos e promover princípios de legislação inteligentes. No Brasil, o CEBDS 
coordena a ação do We Mean Business em parceria com a Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), Instituto Ethos, Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e Carbon Disclosure Program (CDP). 

O novo acordo do clima deverá proporcionar a segurança política ne-
cessária ao desenvolvimento dos negócios e mostrar a ousadia demandada 
pelas evidências científicas, acelerando a transição para uma economia de 
baixo carbono. We Mean Business (WMB) atualmente apoia seus membros 
e parceiros de coalizão através da elaboração e manifestação de uma narra-
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tiva comum fortalecida, baseada nas demandas do setor de negócios para 
as políticas de mudanças climáticas. 

No Brasil, o projeto visa agregar empresas em torno de três principais 
compromissos: adoção de fontes de energia elétrica predominantemente re-
nováveis e sustentáveis; eliminação, na cadeia produtiva, de produtos oriun-
dos de áreas desmatadas ou de exploração ilegal; e precificação do carbono. 

Compromissos por parte de empresas também serão amplificados pe-
las 25 organizações de nível internacional que agora integram a coalizão 
We Mean Business. Empresas interessadas em adotar um ou mais com-
promissos e se beneficiar deste programa de engajamento de alto nível 
podem entrar em contato com o CEBDS.

O We Mean Business contribui ativamente nos seguintes processos, 
para assegurar que estas mensagens estão alinhadas com nossas posições:

1. Emissões líquidas 
de gases de efeito 
estufa zeradas bem 
antes do fim do 
século

• Inclusão do objetivo global de emissões líquidas zero bem 
antes do fim do século no acordo de Paris.

• Países que aderirem ao acordo de Paris devem também 
detalhar seus percursos nacionais para a descarbonização 
até 2050 em livros brancos.

2. Reforçar 
compromissos a 
cada 5 anos

• Governos devem voltar à mesa de negociações a cada 5 
anos para fortalecer seus compromissos, a partir de 2020.

• Estabelecer calendário claro para novos compromissos em 
blocos de 5 anos a partir de 2030.

3. Adoção de 
preço de carbono 
relevante

• O acordo de Paris apoia explicitamente a implementação 
de precificação do carbono e viabiliza conexões entre as 
jurisdições que adotam a precificação do carbono. 

• Princípios fortes protegem a integridade ambiental dos 
mercados de carbono. As unidades transferidas represen-
tam reduções de emissões reais, adicionais, permanentes 
e verificadas. 

4.Financiamentos 
climáticos novos 
e adicionais, em 
escala

• O acordo de Paris baseia-se no compromisso adotado em 
Copenhague de mobilizar 100 bilhões de dólares ao ano 
para financiamento do clima até 2020.

• O acordo de Paris apoia marcos regulatórios propícios ao 
estímulo de investimentos do setor privado na economia 
de baixo carbono e da resiliência ao clima em escala.

5. Transparência e 
responsabilização 
individual para 
promover uma 
corrida ao topo

• Países tornam explícitos seus compromissos de mitigação 
e financiamento fornecendo informação abrangente antes 
do encontro de Paris.

• O acordo de Paris estabelece regras compartilhadas de 
contabilização e relatórios, transferindo aos países a res-
ponsabilidade por seus compromissos e o monitoramento 
de desempenho global.
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6. Compromissos 
nacionais no ponto 
máximo de ambição 

• Compromissos nacionais para 2025 ou 2030 estabelecidos 
ao máximo potencial de mitigação de cada país.

• Participação mais ampla possível no acordo de Paris, co-
brindo a larga maioria das emissões globais.

7. Adaptação 
para construção 
de economias 
e comunidades 
resilientes ao clima

• O acordo de Paris trata de mitigação e adaptação com pa-
ridade política.

• Todos os governos elaboram planos nacionais de adapta-
ção consultando o setor privado, de modo a alavancar o 
financiamento do setor privado para construção de capa-
cidade adaptativa.

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura

O CEBDS também faz parte da Coalizão Brasil Clima, Florestas e 
Agricultura. A Coalizão pretende impulsionar o Brasil para assumir um pa-
pel de liderança no esforço global de enfrentamento à mudança do clima, 
em aspectos relacionados tanto a mitigação quanto adaptação, buscando 
uma transição para a sustentabilidade nas florestas e na agricultura.  É 
um movimento do qual fazem parte associações empresariais, empresas, 
organizações da sociedade civil e indivíduos que buscam contribuir para 
uma economia de baixo carbono pautada na preservação e uso sustentá-
vel das florestas, bem como em uma agricultura mais sustentável.

Além disso, propõe ações que podem contribuir para redução das 
emissões de gases de efeito estufa, por meio da promoção e proposta 
de políticas públicas, ações e mecanismos financeiro/econômicos que 
estimulem a agricultura, a pecuária e a economia florestal. Ao mesmo 
tempo, busca promover a restauração e recuperação de áreas degra-
dadas, bem como áreas de preservação permanente e reserva legal, o 
desenvolvimento de plantios florestais econômicos em áreas degrada-
das e a manutenção e eliminação de perda líquida da cobertura vegetal 
nativa brasileira.

O projeto tem como objetivos (i) definir prioridades comuns e 
contribuir com soluções para a agenda brasileira de clima, florestas e 
agricultura para a COP21 em Paris, em 2015, de forma a ser ao mes-
mo tempo ousado e politicamente viável; (ii) buscar consenso com os 
Ministérios afins, de forma a que se implementem no Brasil as soluções 
preconizadas para as prioridades comuns, em especial florestas; (iii) con-
seguir que o Ministério de Relações Exteriores incorpore estas soluções 
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nas negociações internacionais do Clima e (iv) definir as bases de uma 
política florestal para o país.

No final de junho foi lançado o documento da Coalizão que lista 17 
propostas concretas que apontam caminhos sobre como a agenda pode 
avançar nacional e internacionalmente. Os próximos passos incluem um 
detalhamento maior das propostas e aprofundamento das estratégias de 
advocacy nacional e internacional para que a contribuição possa ser efe-
tiva nas negociações de clima da COP21 e na implementação no Brasil a 
partir de 2016.

Empresas interessadas em participar dos esforços promovidos pela 
Coalizão devem entrar em contato com o CEBDS. 

6. Contribuição do WBCSD e do CEBDS 
à Agenda de Ação Lima-Paris

O WBCSD, com a colaboração do CEBDS no Brasil, posicionou 
seu programa de trabalho no centro da Agenda de Ação Lima

-Paris. As Iniciativas de Parcerias Tecnológicas de Baixo Carbono (LCTPi) 
fornecerão soluções de negócios que apoiam a agenda global de ação cli-
mática, as negociações da ONU para o clima e oportunidades de negócios 
globais. As iniciativas têm por objetivo o desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias de baixo carbono e apoio a pesquisas futuras.

Desde seu lançamento durante a COP20, em Lima, o dinamismo do 
LCTPi vem acelerando rapidamente. Mais de 140 empresas estão atual-
mente engajadas em nove grupos de trabalhos ativos na iniciativa global, 
cinco dos quais estão sendo desenvolvidos no Brasil, cada um alinhando 
seus objetivos com os Roteiros Tecnológicos da Agência Internacional de 
Energia para manutenção das emissões globais abaixo do limite de aumen-
to da temperatura global de 2º Celsius.

O LCTPi é uma iniciativa conjunta do World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD), da Agência Internacional de Energia e da 
Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN), para in-
centivar as empresas e os governos a acelerarem o desenvolvimento de 
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tecnologias de baixo carbono. O objetivo é catalisar ações e ampliar a im-
plantação de soluções de negócios, a um nível e velocidade que são con-
sistentes com o objetivo de limitar o aquecimento global a menos de 2°C 
em comparação com os níveis pré-industriais.

No Brasil, o LCTPi é coordenado pelo Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com o apoio dos parceiros 
internacionais. 

Para acelerar o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, 
é necessário envolver empresas e governos em um diálogo sobre a me-
lhor maneira de conduzir a mudança tecnológica. Com um entendimento 
comum sobre oportunidades e desafios, os parceiros podem desenvolver 
planos de ação com marcos e indicadores claros.

O LCTPi atua como uma plataforma, reunindo todos os principais 
interessados - associações empresariais, empresas individuais, governos, 
organizações internacionais, experts e academia, investidores públicos e 
privados - para um diálogo e um acordo sobre as medidas concretas neces-
sárias para acelerar inovações tecnológicas de baixo carbono, dar escala e 
difundir soluções.

No Brasil, há cinco grupos de LCTPi ativos: energias renováveis, biocom-
bustíveis avançados, cimento, agricultura e florestas. Durante a COP21, em 
Paris, em dezembro, o LCTPi anunciará parcerias tecnológicas estratégicas 
bem como ações empresariais e setoriais para implementação de soluções. 
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7. O setor empresarial na COP 21 - 
Informações gerais 

Reunião do WBCSD 

O WBCSD realizará sua Reunião de Conselho anual de 7 a 10 de de-
zembro, de modo a posicionar as empresas participantes no centro da ação 
em Paris. A quantidade de atividades paralelas durante o período de ne-
gociação da COP21 será inédita, com a atenção mundial focada nos seus 
participantes, discussões, soluções e no acordo final.

A participação na reunião proporciona uma plataforma para conec-
tar-se a decisores políticos influentes e tomar parte no desfecho destas 
negociações políticas estratégicas. É uma oportunidade de colaborar com 
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líderes empresariais globais que estão desenhando as respostas aos desa-
fios enfrentados pelos negócios em todo o mundo e de liderar o desenvol-
vimento de soluções corporativas que posicionarão sua empresa na rota 
para o sucesso no futuro pós-Paris.

Para mais informações sobre esta reunião, entre em contato com o 
CEBDS.

LPAA - Agenda de Ação Lima-Paris

A LPAA convocou uma Reunião de Alto Nível sobre Ação em Maté-
ria Climática, o chamado “Action Day” (5 de dezembro), onde os obje-
tivos e conquistas de iniciativas de grande impacto serão compartilhados, 
servindo de inspiração a líderes econômicos e políticos. O Action Day será 
complementado por uma série de ‘Action Days’ temáticos durante a pró-
pria COP. Estes eventos oficiais com público esperado de alto nível desta-
carão a extensão dos compromissos setoriais e dos engajamentos indivi-
duais. Os locais e horários destes eventos ainda estão sendo confirmados. 
As Iniciativas de Parcerias Tecnológicas de Baixo Carbono (LCTPi) serão 
destaque nestes eventos.

Eventos paralelos

A agenda completa de eventos paralelos ainda está sendo definida. 
Por ora, os principais espaços para o setor empresarial são os abaixo.

O WBCSD e a IETA - Associação Internacional de Comércio de Emis-
sões formam novamente uma parceria na COP21 para oferecer a empresas 
e decisores políticos um espaço para acompanhar e partilhar as negocia-
ções da UNFCCC e sua relevância para os negócios.

Serão oferecidos briefings diários em temas chave (tecnologia, ener-
gia, mercados de carbono, financiamento climático, resiliência, ambições, 
entre outros) e oportunidades para trocas informais entre o público e líde-
res do setor privado, assim como exposição na mídia durante as discussões 
da UNFCCC.

As Iniciativas Empresariais em Clima (IEC), da qual o CEBDS faz par-
te,  organizarão um evento paralelo no dia 11 de dezembro, das 13:15 às 
14:45, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. 

A Rede de Mulheres Líderes para  Sustentabilidade, lançada em 08 de 
novembro de 2012, é outra iniciativa da qual o CEBDS faz parte, que tam-
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bém terá atuação na COP 21. A Rede atrai e mobiliza lideranças femininas 
interessadas nas questões da sustentabilidade que atuam em instituições 
públicas, empresas privadas, multilaterais, organizações governamentais e 
não governamentais. A data do evento da Rede de Mulheres será definida 
em breve. 

Logística da COP21

A Conferência da UNFCCC COP21 será realizada nas instalações de 
Paris-Le Bourget. As autoridades francesas consideraram que este local 
possui a melhor capacidade e acessibilidade para delegações oficiais, so-
ciedade civil e a mídia.

O espaço será dividido em três áreas:

1. Zona Azul (acessada apenas com crachá): área oficial da reunião 
da UNFCCC, onde ocorrerão todas as negociações, dotada de 
salas de reunião e eventos paralelos. 

2. La Galerie (acesso livre, sem necessidade de crachá): área dedi-
cada aos negócios, com espaços de encontro, salas de eventos 
paralelos e estandes onde as empresas podem apresentar suas 
atividades. 

3. Zona da Sociedade Civil (acesso livre, sem necessidade de cra-
chá): espaço para a sociedade civil apresentar suas atividades, 
com salas de reunião e eventos paralelos, etc.

As Zonas Azul e da Sociedade Civil estão localizadas em prédios ad-
jacentes, no entanto a área para negócios se situa mais adiante na pista 
do aeroporto. Haverá transporte conectando a zona de negócios com as 
demais zonas, mas ainda não há informação sobre a distância ou sobre a 
duração deste deslocamento.
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Mapa da COP 21 

Oportunidades de mídia para CEOs 

a) Ações proativas de cobertura de mídia internacional (entrevistas, 
artigos de jornal e postagens em blogs) ligadas à estratégia de comuni-
cação do LCTPi em parceria com WBCSD e apoio da Havas: 

Havas identificará oportunidades proativas de comunicação com a 
mídia, onde os CEOs poderão utilizar o LCTPi como plataforma para de-
monstrar o papel de liderança de sua empresa e falar das ações ambiciosas 
para o clima promovidas por sua organização. Traga o peso e importância 
da marca de sua empresa para ilustrar o alto impacto potencial do LCTPi. 

b) série “CEO Voice”: mídia local a nível nacional em suporte aos 
Diálogos Climáticos do Action 2020 e mesas-redondas do LCTPi ao lon-
go de setembro e outubro 
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WBCSD está buscando ao menos um CEO nacional (de preferência 
mais de um) da África do Sul, Índia, Nova Iorque, Brasil, Japão e China 
para trabalhar com a Havas, sua agência de RP, como porta-voz no LC-
TPi e nos diálogos. 

Inseridos no contexto de apresentação de matérias jornalísticas e 
coletivas de imprensa online/offline, os CEOs comunicarão as mensa-
gens locais que são relevantes a suas empresas e seus mercados. 

c) Conferência do New York Times Internacional “Energia para 
o Amanhã” (Energy for Tomorrow) na terça-feira 8 de dezembro em 
Paris. 

Trata-se de uma oportunidade de exposição em mídia de alto ní-
vel. O WBCSD incluirá ao menos três CEOs na programação da con-
ferência para anunciar as novas ações climáticas ambiciosas de suas 
empresas, utilizando-se do veículo do LCTPi. Este pronunciamento será 
publicado pelo New York Times no dia seguinte. 

Havas também planeja entrevistas adicionais para estes três CEOs 
com outros grandes nomes da mídia global de modo a maximizar a 
atenção dos meios de comunicação para este pronunciamento. 

d)  COP21 

Havas está trabalhando com a BloombergTV no desenvolvimento 
de ampla parceria de comunicação com a UNFCCC, incluindo entrevis-
tas de CEOs transmitidas em horário nobre. A BloombergTV também 
entrou em parceria com o We Mean Business, do qual o WBCSD é sócio 
fundador, colocando no ar entrevistas com CEOs durante as semanas 
cruciais de negociações da COP21. 

O WBCSD dispõe de um espaço de 220m2 em pavilhão exclusivo 
(BusinessHub@COP) dentro da cobiçada Zona Azul que será disponibi-
lizado às empresas associadas e seus CEOs que desejarem capitalizar 
esta oportunidade. 

Empresas que aproveitarem estas oportunidades terão papel funda-
mental ao levar a voz do setor empresarial para as discussões climáticas, 
em Paris, em dezembro, e ao demonstrar as soluções tangíveis de negó-
cios que estão sendo desenvolvidas e implementadas por meio do LCTPi.

 Outras oportunidades específicas serão identificadas ao longo do 
próximo trimestre, em especial no tocante ao plano de comunicação 
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Evento Local Organizador Datas Informações adicionais

COP21
Aeroporto Le Bourget

ZONA AZUL
UNFCCC

30/Novembro a 11/
Dezembro

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/892 6/
php/view/logistics.php

Agenda de Soluções (LPAA)
Aeroporto Le Bourget

ZONA AZUL
UNFCCC/SG ONU, 
gov. França e Peru

 5/Dezembro Action 
Day Dezembro: Ac-
tion Days Temáticos

http://climateaction.unfccc.i nt/aboutlpaa.aspx

Reunião de Membros do 
Conselho do WBCSD

Marriott Rive Gauche WBCSD 7-10/Dezembro https://www.wbcsdevents.org/Paris2015/

Fórum de Inovação Sustentá-
vel (SIF15)

Stade de France UN Climate Action/
PNUMA

7-8/Dezembro http://www.cop21paris.org/

Caring for Climate Aeroporto Le Bourget UNGC 7-8/Dezembro http://caringforclimate.org/

Energy for Tomorrow (antigo 
Global Clean Energy Forum)

Hotel Potocki 
New York Times Inter-

nacional
8-9/Dezembro http://inytenergyfortomorrow.com/

Solutions COP21 - Feira 
Comercial

Grand Palais Gov. França 4-10/Dezembro http://www.solutionscop21.org/?lang=en

com a mídia, e o CEBDS entrará diretamente em contato com as em-
presas e CEOs para discutir estas oportunidades quando apropriado. 

Eventos da COP21

Diversos eventos serão realizados em Paris e seus arredores durante 
as reuniões da COP21 da UNFCCC. A lista abaixo inclui datas e links para 
alguns deles. Enviaremos atualizações desta lista à medida em que a agen-
da for definida. 
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Evento Local Organizador Datas Informações adicionais

COP21
Aeroporto Le Bourget

ZONA AZUL
UNFCCC

30/Novembro a 11/
Dezembro

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/892 6/
php/view/logistics.php

Agenda de Soluções (LPAA)
Aeroporto Le Bourget

ZONA AZUL
UNFCCC/SG ONU, 
gov. França e Peru

 5/Dezembro Action 
Day Dezembro: Ac-
tion Days Temáticos

http://climateaction.unfccc.i nt/aboutlpaa.aspx

Reunião de Membros do 
Conselho do WBCSD

Marriott Rive Gauche WBCSD 7-10/Dezembro https://www.wbcsdevents.org/Paris2015/

Fórum de Inovação Sustentá-
vel (SIF15)

Stade de France UN Climate Action/
PNUMA

7-8/Dezembro http://www.cop21paris.org/

Caring for Climate Aeroporto Le Bourget UNGC 7-8/Dezembro http://caringforclimate.org/

Energy for Tomorrow (antigo 
Global Clean Energy Forum)

Hotel Potocki 
New York Times Inter-

nacional
8-9/Dezembro http://inytenergyfortomorrow.com/

Solutions COP21 - Feira 
Comercial

Grand Palais Gov. França 4-10/Dezembro http://www.solutionscop21.org/?lang=en
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A. Histórico do processo da UNFCCC

A UNFCCC foi adotada em 1992, mas apenas em 1995, ao entrar 
em vigor com adesão quase universal, percebeu-se que ações 

voluntárias de cooperação não seriam suficientes para limitar as crescentes 
emissões globais de gases de efeito estufa. Neste ponto, as provas cientí-
ficas não eram tão claras como são hoje. O Protocolo de Quioto adotado 
em 1997 na COP3 incluía compromissos vinculantes: um regime de cortes e 
relatórios para os países desenvolvidos, baseado na opinião predominante 
da Convenção de que estes deveriam tomar a liderança do processo. O 
protocolo também incluía mecanismos de mercado inovadores, que for-
neceriam ferramentas para redução de emissões a custo eficiente. Dentre 
eles, destaca-se o mecanismo de desenvolvimento limpo, criado para cata-
lisar a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, através 
de unidades de redução de emissões comercializáveis, utilizadas pelas Par-
tes do Protocolo de Quioto para cumprir seus compromissos. Uma vez que 
os EUA não ratificaram o protocolo e nenhum dos principais países em de-
senvolvimento foi incluído, mais uma vez o acordo revelou-se inadequado 
ao seu propósito, e, como resultado, ficou restrito ao período 2008-2012.

O encontro de Copenhague, em 2009, era um marco potencial para a 
inauguração de novos avanços, a serem decididos antes do fim do primeiro 
período de compromisso do Protocolo de Quioto. Terminou em clima de 
amargura, desconfiança e sem nenhum acordo unânime.

Desde Copenhague, houve novas tentativas de garantir um acordo 
global no âmbito da Convenção do Clima. Em Cancun, em 2010, ficou de-
cidida a criação de uma nova arquitetura institucional centrada em tecnolo-
gia e financiamento. Isto foi obtido em Durban em 2011, com o lançamento 
da Plataforma de Durban para Ação Fortalecida (ADP), que selou o com-
promisso de um acordo global pós-2020 a ser estabelecido até o ano de 
2015. A impressionante quantidade de evidências acerca das causas, im-
pactos e opções de mitigação das mudanças do clima forneceu o embasa-
mento científico para o processo climático na quinta edição do relatório de 
avaliação do IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.

Para alcançar um desfecho bem-sucedido, o processo de Durban em 
Paris terá que ser diferente. O acordo deverá ser bottom-up e universal (in-
cluindo parâmetros que permitam a ratificação pela China e pelos EUA). Ele 
deverá permitir uma diferenciação mais acentuada entre os países, incluir 
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mecanismos confiáveis de financiamento baseados em resultados, propor-
cionar um arcabouço econômico e ferramentas que incentivem a ambição, 
e promover cooperação mais intensa na superação das grandes lacunas em 
inovação e resiliência climática. Mais importante ainda, o acordo deverá ser 
ambicioso o suficiente para gerar um impacto real na trajetória de emissões 
e restringir o aquecimento global a 2°C.

Os países desenvolvidos devem tomar a liderança, mas o acordo 
incluirá todas as Partes, de acordo com as circunstâncias nacionais. Isto 
pode abrir espaço para uma diferenciação mais pronunciada.  Este ponto 
permanece como fonte de discórdia política, referido comumente como 
“questão da equidade” ou CBDR (princípio das responsabilidades co-
muns mas diferenciadas e respectivas capacidades) - e atualmente ne-
nhum consenso foi alcançado. Algumas questões para consideração in-
cluem: como a questão da responsabilidade histórica será tratada? Como 
os países poderão se desenvolver se tiverem que reduzir suas emissões? 
Como pode-se alcançar um acordo justo que permita o desenvolvimento 
ao mesmo tempo em que reduz emissões, sobretudo do setor energéti-
co? E quem pagará o preço e fornecerá a tecnologia necessária? Será que 
os países desenvolvidos estão cumprindo os compromissos assumidos no 
âmbito da Convenção do Clima?

À medida que as discussões acerca do conteúdo e natureza legal do 
novo acordo avançam, foi criado um novo grupo de trabalho especializado, 
também conhecido como Grupo de Trabalho 2, com o objetivo de ampliar 
os compromissos pré-2020. Isto ganha relevância ainda maior uma vez que 
a alteração de Doha (o segundo período de compromisso do Protocolo de 
Quioto) para o período pré-2020 ainda não entrou em vigor devido a uma 
adesão insuficiente. Em 23 de junho de 2015, apenas 33 países haviam 
ratificado a alteração.

A UNFCCC foi adotada em 1992, mas 
apenas em 1995, ao entrar em vigor com 
adesão quase universal, percebeu-se que 

ações voluntárias de cooperação não 
seriam suficientes para limitar as crescentes 
emissões globais de gases de efeito estufa
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 O Grupo de Trabalho 2 assumiu uma trajetória mais orientada para 
a prática, através das Reuniões de Especialistas Técnicos. Estas se con-
centram em áreas de grande potencial para mitigação - eficiência ener-
gética, energias renováveis, infraestrutura urbana, agricultura, captura 
e armazenamento de carbono (CCS) e gases distintos do CO2, com o 
objetivo de identificar barreiras, desafios e políticas públicas necessárias 
para implementação e aumento de escala. Este trabalho vem atraindo 
mais interesse do setor privado e pode resultar em contribuições seto-
riais bottom-up, o que por sua vez pode acelerar a elaboração de políti-
cas e impulsionar a ambição das metas.

Um acordo bem-sucedido em Paris depende da participação de 
todos os países - mas há alguns em particular que PRECISAM estar pre-
sentes na sua elaboração: UE, EUA, China, Índia, África do Sul e Brasil, 
seja para viabilizar o acordo, seja para trazer consigo os demais países. 
O recente pronunciamento por parte de EUA-China pode servir como 
bom ponto de partida. Ele gerou liderança por parte de dois países com 
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grandes economias e nível de emissões, sinalizou a tendência dos com-
promissos internacionais e estabeleceu uma “referência”. Este anúncio 
pode levar os países a refletirem melhor sobre seus próprios compro-
missos e garantir propostas à altura de suas capacidades. Estes compro-
missos podem ser assumidos de formas variadas, mas deverão sempre 
seguir regras acordadas por todos, permitindo transparência e meios de 
comparação entre si.

Desde o encontro de Bali, o processo da UNFCCC evolui em torno 
de quatro áreas principais: mitigação, adaptação, tecnologia e financia-
mento. Boa parte das discussões têm se concentrado em componentes 
de mitigação e tecnologia, mas a maioria dos 195 países envolvidos nas 
negociações estão interessados em melhorar sua resiliência à mudança 
do clima e acessar financiamentos que facilitem estratégias de adapta-
ção e mitigação. Dado que cada país detém um voto no processo da 
UNFCCC, os esforços dispensados deveriam se concentrar nos elemen-
tos mais importantes.
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B. Mecanismo de tecnologia

T ransferências de Tecnologia, ou difusão tecnológica, estão 
no cerne das soluções climáticas. Os países desenvolvidos se 

comprometeram em apoiar a transferência de tecnologia para países em 
desenvolvimento. Existe um Mecanismo de Tecnologia dividido em dois 
segmentos: o Comitê Executivo de Tecnologia (TEC), responsável pelo 
aconselhamento e facilitação de políticas; e o Centro e Rede de Tecnologia 
para o Clima (CTCN), responsável pelo apoio direto aos países em suas 
necessidades técnicas.

O Comitê Executivo de Tecnologia desenvolve sumários técnicos, 
organiza diálogos entre partes interessadas, workshops e relatórios sobre 
como a COP pode apoiar a transferência de tecnologia para países em 
desenvolvimento.  Há o trabalho das Avaliações das Necessidades Tecno-
lógicas (TNAs), promovendo a coerência entre diversos órgãos tais como o 
Fundo Verde para o Clima (GCF), o Comitê de Adaptação, o processo das 
Ações de Mitigação Nacionalmente Adequadas (NAMA), entre outros. Um 
foco adicional é dado a marcos regulatórios favoráveis e ao tema polêmico 
dos direitos de propriedade intelectual (PI). Os países desenvolvidos estão 
sempre buscando retirar a questão de PI da agenda de discussão para se 
concentrar na necessidade dos países em desenvolvimento de atrair e sus-
tentar investimentos climáticos.

 O Centro e Rede de Tecnologia para o Clima (CTCN) responde às soli-
citações dos países no que se refere a suas necessidades técnicas. O CTCN 
estabeleceu uma rede de contrapartes nacionais chamadas Entidades Na-
cionais Designadas (NDE, na sigla em inglês) e começa agora a responder 
às solicitações, fazendo uso de seu consórcio de parceiros e tirando partido 
da rede que está em via de implementação. Neste contexto, o CTCN tam-
bém está implementando um sistema de gerenciamento de conhecimento 
e de engajamento do setor privado, de forma a promover a colaboração, 
respostas a solicitações sobre necessidades técnicas dos países e a partilha 
de informações.  Este processo é gerenciado pela DNV GL.

 Há divergências políticas fortes neste tema. Alguns países em desen-
volvimento enxergam a transferência de tecnologia como um compromisso 
dos países desenvolvidos com os países em desenvolvimento. Muita dis-
cussão se concentra em torno de financiamento e direitos de propriedade 
intelectual. Um grupo de países em desenvolvimento, apoiado por organi-
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zações da sociedade civil, demanda apoio para acessar direitos de PI, que 
segundo eles deveriam ser definidos como uma barreira. Há também forte 
apoio dos países desenvolvidos à questão de PI, visando manter este tema 
fora da pauta de discussão. Isto se repete continuamente no TEC, podendo 
indicar que um dos papéis do órgão parece ser o de manter este debate 
no âmbito do TEC ao invés de ser levado às negociações do acordo geral.

O setor empresarial considera os direitos de PI como um facilitador, e o 
desenvolvimento de marcos regulatórios favoráveis em países em desenvol-
vimento consiste em critério crucial para a difusão tecnológica. Para o setor 
de negócios, é importante que a questão de PI fique fora das discussões da 
Convenção do Clima e seja tratada pelas instituições adequadas a este fim - a 
saber, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).

C. Perguntas e Respostas

Um pouco da história: Qual foi a contribuição do Protoco-
lo de Quioto?

O Protocolo de Quioto estabelece limites para as emissões totais das 
maiores economias mundiais: um número determinado de “unidades de 
emissão.” Os países industrializados têm metas individuais e obrigatórias 
de emissões a serem atingidas. Mas é de se esperar que alguns países se 
saiam melhor do que o esperado e fiquem abaixo dos limites prescritos, 
enquanto outros países devem excedê-los. O Protocolo permite que os 
países com unidades de emissões sobrando - ou seja, emissões permitidas 
mas não “utilizadas” - vendam este excedente a países que excederam 
suas metas. Este “mercado de carbono”- onde todos os gases de efeito 
estufa são contabilizados em termos de seus “equivalentes de dióxido de 
carbono” - é ao mesmo tempo flexível e realista. Os países que não cumpri-
rem seus compromissos poderão “comprar” a conformidade, mas o preço 
pode sair caro. Quanto mais alto o custo, maior a pressão para que estes 
países usem energia de forma mais eficiente e promovam pesquisa e de-
senvolvimento de formas alternativas de geração energética, com taxa de 
emissões baixa ou zero.
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Um “mercado de ações” global onde unidades de emissões são co-
locadas à compra e venda pode parecer um conceito simples, mas na 
prática o sistema de comercialização de emissões se revelou difícil de 
implementar. Os detalhes do mercado não foram especificados no Proto-
colo e, portanto, negociações adicionais foram necessárias para moldá-lo. 
Estas regras foram incluídas nos “Acordos de Marrakesh” de 2011. Os 
problemas são claros: as emissões efetivas dos países precisam ser moni-
toradas e verificadas; registros da comercialização de emissões precisam 
ser mantidos. Logo, “cadastros” análogos a contas bancárias das unida-
des de emissões dos países foram criados, assim como um conjunto de 
“procedimentos contábeis,” um “arquivo de transações internacionais,” e 
“equipes de especialistas para conferência” para garantir a conformidade 
às regras. 

Além disso, os países podem obter créditos pela redução de emis-
sões através de plantio ou expansão de áreas florestais (“unidades de re-
moção”); pela execução de “projetos de implementação conjunta” com 
outros países desenvolvidos, geralmente países com “economias de tran-
sição”; e por projetos no âmbito de Mecanismo de Desenvolvimento Lim-
po do Protocolo de Quioto, que envolve atividades para financiamento 
de redução de emissões em países em desenvolvimento.  Créditos assim 
obtidos podem ser comprados e vendidos no mercado de emissões ou 
“depositados” para uso futuro.

Qual é o futuro do Protocolo de Quioto?

O Protocolo de Quioto é visto como um primeiro passo importante 
em direção a um regime de redução de emissões realmente global, que 
alcançará a estabilização de emissões de GEEs e poderá fornecer a arquite-
tura para um acordo internacional sobre mudança do clima.

Em Durban, a ADP foi estabelecida para desenvolver um novo acordo 
do clima (informações adicionais constam na seção sobre o histórico da 
UNFCCC). Este processo é significativamente diferente das negociações 
do Protocolo de Quioto, onde as negociações agora seguem uma aborda-
gem bottom-up ao invés de top-down. A principal razão para esta diferen-
ça é que a antiga classificação dos países como desenvolvidos ou em de-
senvolvimento não é mais válida (vários países não-Anexo I já passaram por 
períodos de desenvolvimento acelerado e aumento do nível de emissões). 
Além disso, metas voluntárias (ainda que resultantes de uma significativa 
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pressão política dos pares) possuem mais chances de sucesso do que um 
conjunto de metas negociadas.

Embora o Protocolo de Quioto possua algumas falhas, ele contém 
muitos elementos que os países (e em especial o setor privado) querem 
conservar, como, por exemplo o Registro e o MDL “novo e melhorado”.

Qual é o impacto desta nova abordagem nos mercados de 
carbono e sua precificação?

Um erro comum é pensar que, no âmbito da UNFCCC, um preço glo-
bal para o carbono esteja em discussão.  Este não é o caso. Ao invés disso, 
muitos países que defendem a precificação do carbono e uso de mecanis-
mos de mercado estão preocupados com o estabelecimento de um marco 
regulatório sob um potencial novo acordo que (i) permita a união entre as 
partes (por exemplo, através de implementação e contabilização de GEEs 
conjunta), ou (ii) simplesmente não desautorize a possibilidade de união 
(por exemplo, pressionando para que não se mencione mercados e precifi-
cação de carbono no texto final).

A lógica desta abordagem é de que cada país poderia acordar mo-
dalidades de partilha de responsabilidades e contabilização de GEEs, seja 
bilateralmente ou em grupos voluntários, para atender os requisitos legais 
estabelecidos nacionalmente através de, por exemplo, esquemas de co-
mercialização de emissões (ETS, taxas de carbono, mecanismos de proje-
tos, etc.)  e evitar uma dupla contagem de redução de emissões no regis-
tro da UNFCCC. À medida que as conexões entre mercados de carbono 
aumentam (como no caso do ETS da União Europeia com o da Western 
Climate Initiative), um preço global do carbono poderá ser cada vez mais 
estabelecido por modelagem.

O que diz o texto atual sobre os mercados?

A seção sobre mercados inclui seis opções, muitas similares entre elas. 
A IETA - Associação Internacional de Comércio de Emissões - identificou três 
opções distintas: a primeira encoraja o uso de mercados; a segunda enfatiza 
a opção do CDM+ brasileiro; e a terceira é a da Aliança Bolivariana para as 
Américas - ALBA, com “nenhum mercado”. O desafio que os governos en-
frentam é trabalhar em colaboração para diferenciar cada uma das opções e 
simplificar os textos de modo a combinar opções que se sobrepõem.
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Qual será o nível de obrigação legal do novo acordo? Po-
de-se esperar que a UNFCCC defina metas?

Há um reconhecimento crescente de que a maior parte dos acor-
dos selados em Paris serão determinados nacionalmente. As metas de 
emissões serão comparadas entre si, mas não é certo que sua adequação 
seja colocada em questão. Portanto, um componente crucial do acordo 
é o processo de apresentação de relatórios e revisão dos avanços nacio-
nais nas emissões, com o objetivo de “retificar”, ou puxar para cima, as 
ambições dos países. Este componente pode inclusive constituir um dos 
poucos elementos vinculantes juridicamente neste acordo, comumente 
chamado de “transparência”.

Esta é uma parte “difícil” das negociações. A forma com que as obri-
gações dos três Rs - relatório, revisão e retificação - forem definidas e apli-
cadas aos países desenvolvidos e em desenvolvimento será fundamental 
para o sucesso do acordo. Se as metas de emissões iniciais não forem sufi-
cientemente ambiciosas, o acordo deveria ao menos estimular a confiança 
de que os países estão cumprindo o que se comprometeram a fazer. Sem 
isto, os líderes políticos das nações podem relutar em ajustar as ambições 
futuras para cima.

As principais divisões ocorrem entre os países ricos, os mais pobres, 
os mais vulneráveis e as novas economias emergentes. O atual texto da 
negociação precisa ser atualizado para incorporar os avanços conquistados 
em discussões bilaterais entre países e em demais foros. A preocupação 
atual é de que os governos queiram acordar um texto jurídico em Paris 
e precisem de tempo para adequar sua redação. Se isto for realizado nas 
horas finais do encontro em Paris, corre-se o risco de enfraquecer o acordo.

Que tipo de financiamento será oferecido às empresas 
pelo GCF?

 Um dos aspectos mais controversos do GCF diz respeito à criação do 
instrumento de financiamento do setor privado (PSF) do Fundo. Muitos dos 
países desenvolvidos representados no Conselho do GCF defendem que 
o PSF seria atraente para os mercados de capitais, em especial fundos de 
pensão e outros investidores institucionais que controlam trilhões de dó-
lares circulando em Wall Street e outros centros financeiros. Eles esperam 
que o Fundo possa fazer uso de ampla gama de instrumentos financeiros.
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No entanto, vários países em desenvolvimento e organizações não-
governamentais sugerem que o PSF deveria focar em “finanças climáticas 
a favor dos pobres”, lidando com as dificuldades que empresas de micro, 
pequeno e médio porte enfrentam nos países em desenvolvimento. Esta 
ênfase no estímulo ao setor privado doméstico também está inscrita no 
instrumento de Governança do GCF, seu documento fundador.

Na prática, o GCF atualmente pretende disponibilizar fundos através 
de organismos terceiros acreditados, que servirão de intermediários. A 
ideia é que os intermediários podem atrair outras fontes de financiamento 
para seus programas de trabalho. O tipo de financiamento disponibilizado 
aos intermediários pode variar do preenchimento de lacuna financeira em 
um investimento até opções como seguros ou garantias de empréstimos.

Qual é a diferença entre Paris e Copenhague?

 A principal diferença entre os dois marcos está na preparação. A maior 
parte dos observadores do processo da UNFCCC encarava a expectativa 
de se alcançar um acordo em Copenhague como uma esperança ingênua. 
A noção de que chefes de estado conseguiriam produzir um acordo nos 
últimos dias da COP sem nenhuma negociação anterior nem visibilidade 
dos planos e compromissos nacionais era enganosa. Ao mesmo tempo, o 
tópico central de como conciliar o cumprimento das responsabilidades e 
capacidades de ação diferenciadas com a nova realidade de perfis de de-
senvolvimento nacional e emissões mal havia sido solucionado à época do 
encontro em Copenhague.

Um componente crucial do acordo é o
processo de apresentação de relatórios 

e revisão dos avanços nacionais nas
emissões, com o objetivo de “retificar”, 

ou puxar para cima, as ambições
dos países
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Estas lições aprendidas inauguraram uma nova dinâmica, ativada no 
início de 2014. Sob a liderança dos anfitriões das COP 20 e 21, Peru e 
França, e sobretudo do Secretário-Geral da ONU, houve uma tentativa de 
dar um impulso inicial e garantir que as partes chegassem à mesa de ne-
gociações da COP21 com um mandato de ação claro. Ao mesmo tempo, 
o processo de publicação das Contribuições Nacionalmente Determinadas 
(INDCs) serviu para revelar as ambições e permitiu um processo de nego-
ciação que se iniciou bem antes da atual reunião da COP21.

Em teoria, este novo processo de comunicação aberta e transparen-
te das ambições deve viabilizar um acordo político antes do encontro da 
COP21, deixando que a Conferência das Partes se concentre em refinar o 
texto final de modo que traduza o acordo político alcançado.


