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DIÁLOGO TALANOA
RELATÓRIO

19 DE OUTUBRO DE 2018 
MUSEU DO AMANHÃ • RIO DE JANEIRO 



A questão das mudanças climáticas foi o tema da edição do Diálogo 
de Talanoa promovida pelo Conselho Empresarial Brasileiro para 

o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em 19 de outubro, no Rio de Janeiro. 
O Diálogo de Talanoa é parte de um processo oficial de consulta desenvol-
vido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(UNFCCC, na sigla em inglês) com o objetivo de incluir os diversos setores da 
sociedade na discussão sobre o tema. O evento reuniu pesquisadores, repre-
sentantes da sociedade civil e da iniciativa privada, além de integrantes do 
governo brasileiro, para compartilhar ideias, soluções, estudos e perspectivas 
sobre as ações consideradas urgentes para reduzir as emissões de carbono na 
atmosfera terrestre e, assim, evitar os efeitos do aquecimento global. Realiza-
da no auditório do Museu do Amanhã, esta edição do Talanoa buscou ainda 
consultar o público por meio da internet, com perguntas aos expositores.

O uso mais amplo de energias renováveis, a implementação de tecno-
logias de captura de carbono, mudanças em processos industriais, a neces-
sidade de precificação do carbono no Brasil, as inovações na fabricação de 
painéis fotovoltaicos, os desafios relacionados à conjuntura política interna e 
ao cumprimento do Acordo de Paris e o financiamento bancário a projetos que 
visem a redução da emissão de carbono estiveram entre os principais assuntos 
debatidos ao longo do encontro. 

A conclusão dos participantes em geral, impulsionada pelo diagnóstico 
preocupante do mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), é a extrema urgência em acele-
rar a ambição climática dos países, no sentido de que sociedade civil, governos 
e empresas se engajem cada vez mais em práticas, políticas e posicionamentos 
que limitem a aceleração do aumento da temperatura global e seus impactos 
ambientais e sociais.  
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Abertura

O evento foi aberto pela diretora de Desenvolvimento Institucional do CEBDS, Ana Carolina Szklo, 
que chamou atenção para o caráter participativo do modelo, aplicado pela primeira vez no con-

texto de mudanças climáticas em novembro de 2017, durante a 23ª Conferência do Clima das Nações Unidas 
(COP23), realizada em Bonn, na Alemanha. “Talanoa é uma palavra utilizada em Fiji que significa um processo 
de diálogo que seja inclusivo, participativo e transparente”, disse Ana. Além dos diversos setores da socie-
dade representados na reunião, houve uma campanha do CEBDS nas redes sociais para que mais pessoas 
pudessem participar de forma online nesta edição, enviando comentários e perguntas. 

“Algumas edições desse diálogo já ocorreram no país e fizemos questão de convidar as instituições 
que as conduziram para estar hoje aqui conosco e compartilhar sua experiência. É muito importante que 
várias edições Talanoa aconteçam e sejam feitas pelas mais diferentes instituições, de forma que possamos 
realmente capturar a percepção do maior número possível de pessoas, refletindo as diferentes realidades 
que temos no nosso país. Esperamos que o Dialógo Talanoa traga como resultado um aumento da ambição 
coletiva e não apenas a revisão do processo. O objetivo final é elevar a ambição da ação climática e sua im-
plementação”, disse a diretora do CEBDS. 

Segundo Ana Carolina, é importante que esse processo de consulta vá além de 2018, para que os países 
atuem de forma cooperada para buscar o aumento do nível de ambição da ação climática. “O relatório científico 
do IPCC denota exatamente a urgência desse aumento de ambição”, afirmou. Para a diretora do CEBDS, o setor 
privado entende que o Brasil pode ir além das metas de redução de emissão de gases de estufa contidas na Con-
tribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) a partir da maior implementação de medidas 
de eficiência energética, da diversificação da matriz elétrica, do desmatamento líquido zero nos biomas do país 
e do estabelecimento gradual de um mercado de carbono. “O CEBDS defende mecanismos de precificação de 
carbono efetivos, que mantenham a competitividade, que ajudem na geração de emprego e promovam investi-
mento, redução significativa de emissão de gases de efeito estufa, que garantam a integridade ambiental e que 
reduzam os custos sociais. Precisarão investir no treinamento e na munição de habilidades para aqueles tra-
balhadores que precisaram migrar de um setor mais intensivo para o menos intensivo em emissões”, afirmou.

Para a diretora do CEBDS, também é importante que as empresas tracem estratégias e implementem 
ferramentas que contribuam para o aumento da resiliência da força de trabalho e dos negócios, e para a re-
dução do custo social. 

Ricardo Piquet, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), que administra o 
Museu do Amanhã, lembrou uma frase do oceanógrafo americano David Archer para reforçar a urgência de 
medidas contra o aquecimento global: “A relação é mais evidente do que a regra de ouro da medicina que 
associa tabagismo ao câncer de pulmão”. Segundo Piquet, os alertas já aparecem há bastante tempo, tendo 
surgido pela primeira vez há quatro décadas nas revistas científicas. “Vivemos uma urgência global, cada vez 
mais urgente e que não pode ser diminuída ou menosprezada. O padrão estável do clima que marcou os 
últimos 10 mil anos da Terra passa por uma profunda ruptura com desdobramentos ainda incalculáveis. Ao 
receber a nova edição de Diálogo de Talanoa Brasil, o IDG, que faz a gestão do Museu do Amanhã, se soma a 
essa importante iniciativa global no combate às mudanças climáticas”, completou. Para o diretor-presidente 
do IDG, o degelo da Antártida vai ter impactos mais dramáticos em países em desenvolvimento, onde a in-
fraestrutura é menos resiliente e a dependência das commodities é maior. 
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Palestra Magna: Apresentação  do Relatório Especial do IPCC sobre o 
Aquecimento Global de 1,5 ° C 

Paulo Artaxo é membro da equipe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 
na sigla em inglês), professor titular no Instituto de Física da USP e membro da coordenação do Programa 
FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG). 

O professor apresentou o novo relatório do IPCC, que tenta projetar como podemos chegar e quais 
serão os impactos de um aquecimento global de 1,5°C, e quais são os níveis de gases de efeito estufa neces-
sários para tal.  

Artaxo destacou que, desde o início da década de 1990 até 2017, as emissões de gases de efeito estufa 
cresceram cerca de 60%, principalmente por causa da infraestrutura de produção de energia do planeta e 
também por meio das emissões associadas ao desmatamento de florestas tropicais, das quais a Amazônia é 
um dos expoentes. Comparando 2016 com 2017, as concentrações de CO2 aumentaram em 2%, o que é um 
aumento muito significativo. 

Na sequência, Artaxo apresentou um gráfico contido no mais recente relatório do IPCC, que mostra o 
aquecimento regional, durante cerca de dez anos (2006-2015), relativo a valores pré-industriais.

“Podemos observar, em escala que vai basicamente de zero até 3°C, que, apesar de o aquecimento 
médio de nosso Planeta ter sido de 1,1°C  nesses últimos dez anos, vemos várias regiões, inclusive do Brasil, 
particularmente o Nordeste brasileiro e o Norte de Minas, que já sofreram aquecimento entre 2°C a 2,5°C”, 
explicou o professor. “Quando falamos de aumento de temperatura de 1,5°C, estamos falando de aumento, 
por exemplo, em Cuiabá, da ordem de 2,5°C a 3°C.  

O professor alertou que, no caso de as emissões de GEE se mantiverem nas taxas atuais, a região 
central do Brasil poderá ter um aumento de temperatura em torno de 6°C a 7°C. Para o restante do país, a 
estimativa é que o aumento seja da ordem de 4°C.

Artaxo observou que, no caso do Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) fez uma série 
de compilações e análises sobre o aumento de temperatura e as taxas de precipitação. “Precipitação é algo 
crítico para a agricultura e observamos que existem regiões no Nordeste brasileiro onde a precipitação já de-
caiu 60%. Isso é uma alteração muito significativa para qualquer ecossistema, em particular para uma região 
semiárida, como a do Nordeste. Já na região Sul do país, as taxas de precipitação aumentaram entre 30% e 
50%. As alterações no padrão de precipitação têm efeitos na agricultura, com enchentes e eventos climáticos 
extremos, ameaçando a oferta de alimentos.”

Em relação ao que pode acontecer com a chuva o Nordeste, a região deixaria de ser semiárida e passa-
ria a ser árida, com redução na precipitação de 80% a 90%, o que é indesejável para qualquer estrutura social, 
trazendo impactos socioeconômicos enormes.

O professor abordou os cenários do novo relatório de aquecimento global do IPCC, com série temporal 
até 2017, que mostram que, para se alcançar aumento de 1,5°C, é preciso reduzir de forma drástica a concen-
tração de CO2 a partir de 2020, até se atingir uma emissão líquida zero até 2050.

“Alcançar essa meta significa uma mudança absolutamente radical na estrutura da nossa sociedade. 
Não só na geração de energia, deixando de queimar carvão, petróleo ou gás natural. O relatório diz que 
atingir 1,5°C só é possível se descarbonizarmos completamente nossa sociedade, num período de tempo da 
ordem de 20 a 30 anos. Isto requer mudanças radicais na geração de energia, no uso de matérias-primas, no 
uso da água, e assim por diante.” 

Outra novidade do relatório são as reduções de outros gases associados ao efeito estufa, como meta-
no, ozônio e partículas de black carbon, emitidas por descarga de ônibus, por exemplo. 
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Do ponto de vista de redução de metano, precursores de ozônio e partículas na atmosfera, é importante 
observar que o metano é crítico na criação de gado e na agricultura. Isso vai significar o desenvolvimento de uma 
agricultura com baixa emissão de carbono e de metano. Ou seja, será preciso reduzir o metano e, ao mesmo tem-
po, alimentar de 7 a 10 bilhões de pessoas que estarão no planeta em 2050.  

O mesmo acontece em relação a emissões de black carbon, um dos maiores agentes de poluição nas gran-
des cidades. Esta redução já está ocorrendo em vários países no mundo, particularmente na China e na Índia. 
Teremos também que reduzir emissões de óxido nitroso, usando fertilizantes de maneira muito mais eficiente. 

Cenários

O relatório do IPCC apresentou emissões líquidas para quatro cenários. No primeiro, com início em dois 
anos, prevê a redução drástica de emissões de CO2, até se atingir emissão líquida zero entre 2040 e 2050, com 
emissões levemente negativas daí em diante.

“Para isso, teremos que trabalhar para remover o CO2 que já emitimos no Planeta. Como fazer isso? 
Um segundo cenário prevê uma redução não tão rápida das emissões de CO2 e o início de processos de re-
moção de carbono a partir de 2040. O problema é que essa tecnologia ainda está em fase experimental. Não 
há nenhuma tecnologia provada que possibilite remover esse CO2 da atmosfera de maneira eficiente, com 
custo compatível com nossa estrutura social e com capacidade de armazenar o CO2 por milhares de anos, em 
depósitos geológicos.”

Os dois últimos cenários traçados pelo IPCC consideram a hipótese de não se conseguir reduzir muito 
rápido as emissões e que demore mais cinco ou dez anos para começar a descarbonização da sociedade 
como um todo. Isso significa que, a partir de 2050, o planeta terá que ter alguma maneira rápida e eficiente 
de remover esse CO2. 

Quais são os impactos e riscos do aumento da temperatura entre 1,5°C e 2°C?

O relatório do IPCC faz uma série de considerações, entre elas, que as atividades humanas já fizeram o 
aumento da ordem de 1°C e com probabilidade de atingir 1,5°C, entre 2030 e 2052. E, mesmo tomando todas 
medidas de contenção, o aquecimento global pode chegar a 2°C entre 2040 e 2050. Outro ponto importante 
é que os modelos climáticos do relatório mostram que existem diferenças robustas nas características regio-
nais do clima se você reduz 1,5°C ao invés de 2°C.

“Os modelos climáticos mostram impactos no aumento médio do nível do mar. Se limitar o aquecimen-
to a 1,5°C, em relação a 2°C, a redução do aumento do nível do mar no Rio de Janeiro, por exemplo, é de dez 
centímetros. Isso é uma média global, o que significa que em algumas regiões o aumento pode ser de 20 ou 
30 centímetros. Em outras, de dois ou cinco centímetros. A questão da vida dos oceanos é cada vez mais im-
portante. Limitar o aquecimento a 1,5°C impacta na taxa de oxigenação dos oceanos e, consequentemente, 
na vida marinha, reduzindo o risco de perda da diversidade e dos ecossistemas marinhos”.

Outra questão abordada por Artaxo foi a insuficiência das metas assumidas pelos países signatários do 
Acordo de Paris, representadas pelas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). “Mesmo se forem 
aplicadas todas as NDCs de todos os países do Acordo de Paris, nosso planeta vai se aquecer em média 2,8 
graus. E muitos países, como Estados Unidos e Alemanha, já anunciaram que não vão cumprir suas metas de 
redução fixadas no acordo”.  
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Limitar o aquecimento global a 1,5°C no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
da pobreza implica transições para sistemas que podem facilitar o cumprimento dos objetivos do desenvol-
vimento sustentável (ODS), do qual o Brasil é signatário. Essa questão de mudança climática associada com 
erradicação de pobreza foi abordada pela primeira vez pelo IPCC neste relatório. 

Para terminar, Artaxo lembrou que o Brasil tem uma série de obrigações de redução de emissões de 
gases de efeito estufa na NDC do país, como restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 
2030. Artaxo destacou também a importância do envolvimento empresarial nessas questões e disse que uma 
das coisas mais sérias é a falta de governança global. 

“Quem vai dirigir o planeta nessa direção da sustentabilidade? A tarefa não vai ser feita individualmen-
te por cada um dos 7 bilhões de habitantes. O papel das empresas também é extremamente importante. O 
setor petrolífero, por exemplo, as grandes empresas, sabiam, há 50 anos, que o cenário que ia acontecer é 
exatamente este que estamos observando. Não é novidade para a ciência nem para as empresas. A indústria 
teve lucros de centenas de bilhões de dólares ao longo desses anos, e não se preocupou. A pergunta é: quem 
paga a conta agora da mitigação? É a sociedade como um todo? Como a indústria vai pagar de volta?”.

Perguntas do público

Pergunta: O que a sociedade civil pode fazer para diminuir emissões de gases 
efeito estufa?

Resposta de Paulo Artaxo: Muitos me perguntam o que eu, pessoalmente, posso fazer 
em relação à questão das mudanças climáticas no país. Minha resposta padrão, francamen-
te, é que, infelizmente, posso fazer muito pouco. Você pode andar de bicicleta, no lugar do 
ônibus, e contribuir para reduzir emissões. Mas não se pode enganar e imaginar que está 
resolvendo a questão se os outros 7 bilhões de pessoas no planeta continuarem a usar seus 
automóveis gigantescos para fazer o mesmo trajeto que você faz.

Precisamos de políticas públicas sólidas, baseadas em ciência, e que sejam aplicadas 
em todos os países do planeta. As emissões de um chinês, de um sujeito na Groenlândia e de 
um índio no meio da Amazônia também impactam o clima global. Individualmente, podemos 
dar contribuição, mas não resolveremos.

Precisamos de políticas de Estado de longo prazo, o que, obviamente, é muito difícil 
de fazer. Do lado empresarial, também precisamos de empresas menos preocupadas com o 
lucro no próximo balancete e muito mais preocupadas com a sustentabilidade de seu próprio 
negócio a médio e longo prazos.



Painel 1 
Como as grandes empresas vêm contribuindo para o 

cumprimento do Acordo de Paris – Santander, Shell e 
Votorantim Cimentos 

Carolina Learth – gerente de Sustentabilidade do Banco Santander no Brasil 

A executiva Carolina Learth fez um histórico das ações do grupo financeiro no Brasil e no mundo na 
área ambiental e em mudanças climáticas, destacando o papel do setor financeiro nessa questão. Atualmen-
te, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) tem um grupo de cerca de 25 instituições financeiras que 
discute o tema e como ele afeta seus portfólios e a sociedade. Segundo Carolina, o Santander começou a 
trabalhar com o tema quando surgiu o mercado de carbono regulado na Europa. No Brasil, o banco apoiava 
empresas que vendiam créditos neste mercado. 

Em 2010, o banco elegeu a economia de baixo carbono como foco estratégico e definiu uma gover-
nança para o tema. O banco também fechou parceria com a Bolsa de Valores de São Paulo para discutir o 
mercado de carbono no Brasil. “Não existia nem Acordo de Paris ainda nem essa discussão sobre mercado. 
Mas existia a possibilidade de termos um papel protagonista no mercado de carbono”, disse Carolina. 

Em 2016, o Santander participou de um trabalho com mais oito bancos, incluindo Itaú e Caixa Econô-
mica Federal, sobre o risco da escassez hídrica nas carteiras dos bancos. Ao analisar 900 clientes corporativos 
com faturamento acima de R$ 300 milhões, o Santander concluiu que 70% deles teriam rebaixamento de 
risco dependendo do setor ou da região onde estavam localizados. 

“Isso acendeu uma luz vermelha muito grande para o setor financeiro como um todo e no banco. Isso 
foi uma decorrência da mudança climática. Tomamos essa metodologia como um aprendizado grande para 
os próximos passos ao analisar portfólio e sua vulnerabilidade à mudança do clima”, disse. 

Em 2016, o Financial Stability Board, uma organização internacional que monitora e faz recomenda-
ções sobre o sistema financeiro global, publicou um documento sobre como as grandes empresas tratavam 
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riscos climáticos, governança, estratégia e a publicação dos resultados de negócio em relação à mudança cli-
mática. Esta publicação deu origem a um grupo de trabalho conduzido pelas Nações Unidas no exterior, com 
a participação de bancos brasileiros e de outros do exterior. 

“Nada mais é do que entender qual o impacto climático dentro das carteiras dos bancos. O Santander 
entende que o setor financeiro tem um papel fundamental nessa discussão. O dinheiro passa pelo setor 
financeiro e, portanto, a forma como vamos aplicar esse dinheiro vai ajudar a mover a sociedade para uma 
direção ou outra. Temos uma visão de que mudanças climáticas é um dado que tem a ver com desenvolvi-
mento, competitividade e com o que queremos do nosso país e do mundo”, afirmou a gerente de Sustenta-
bilidade do Santander.  

O desafio neste momento, segundo Carolina, é como fazer a transição de uma economia ainda baseada 
em fontes de energia fósseis para uma economia na qual as fontes renováveis representem a maior parte da 
energia produzida. 

“Temos que tomar um cuidado muito grande. É uma responsabilidade de todos nós que entendemos 
mais sobre esse tema, que é a transição. Devemos pensar que, sim, a gente vai chegar em algum momento 
no qual a gente vai precisar de fato desinvestir. Mas estamos no momento de entender o quanto temos que 
desacelerar, onde temos que colocar mais recursos e acelerar mais. Vemos várias companhias de óleo e gás 
se reposicionando, indo para as energias renováveis. E aí entra a questão da velocidade, onde vai mais rápido 
ou mais devagar”, afirmou. 

Atualmente, o Santander trabalha em um projeto-piloto com outros bancos para entender qual é o 
reflexo, a vulnerabilidade das carteiras em relação a clima, investindo mais ou retirando investimentos em 
determinados setores. A agenda do banco, segundo Carolina, está dada: energias renováveis, eficiência ener-
gética, agronegócio de baixo carbono e preservação das florestas. 

“A agenda de fomento está dada e a forma, a velocidade de como vamos colocar os recursos nessas 
agendas, é que vai trazer o resultado mais para perto ou mais para longe. A verdade é que os bancos não têm 
números ou critérios muito claros para podermos dar essa resposta”, completou. 

Para a executiva, o Santander pretender chegar em 2020 muito maduro para ter a discussão do Acordo 
de Paris de uma maneira muito acelerada. 

“Não poderemos esperar, o recado é este. Enquanto banco, o Santander entende ser um impulsiona-
dor da agenda de mudança climática, e espero que cada um de vocês possa contar conosco nessa discussão, 
e nos colocamos muito à disposição e muito interessados em aprofundar cada vez mais esse discurso. Essa 
troca é fundamental”.   

Fabio Cirilo – responsável pela área de Ecoeficiência da Votorantim Cimentos

Fabio Cirilo fez sua apresentação destacando as iniciativas implementadas e em teste nos processos de 
produção da empresa, maior produtora de cimento do país com presença em diversos mercados no exterior. 
O setor de cimento é um dos mais intensivos em emissão de carbono do mundo, correspondendo a cerca de 
5% a 6% do total.  A empresa é signatária de um compromisso firmado na COP de Paris no qual a indústria de 
cimento cortará de 20% a 25% das emissões até 2030. 

“O papel nessa posição que estou é encontrar a sinergia entre fazer negócio, trazer retorno e, ao mes-
mo tempo, fazer a transição para economia de baixo carbono. Temos buscado esses projetos sinérgicos. Pre-
cisamos mudar e mudar rápido. E essa mudança está nas nossas mãos”, disse. 

Cirilo explicou que 90% das emissões da indústria de cimento correspondem ao processo produtivo e 
defendeu a precificação do carbono no Brasil, como já ocorre na Espanha e no Canadá, para estimular o setor 
a fazer a transição para processos mais limpos de carbono. Segundo ele, em todos os mercados onde a em-
presa atua, as discussões atuais ocorrem no sentido de precificar a emissão de carbono. Na Argentina, a partir 
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de 2019, será estabelecida uma taxa. A Turquia e a Tunísia podem entrar no mercado comum europeu, que já 
estabeleceu um mercado de carbono. No Marrocos, há outra discussão em andamento. No Brasil, existe um 
debate no Ministério da Fazenda. 

“Não dá para fugir dessa tendência, o carbono vai ser precificado. E também é visto como variável de 
investimento. Os investidores já olham para emissão futura de carbono, para a dependência de combustível 
fóssil. Um índice do Dow Jones sinaliza ao investidor quais empresas estão mais expostas à emissão de carbo-
no e a capacidade que elas terão de gerar retorno para o acionista no futuro”, disse. 

Apesar de o Brasil ter assumido a meta de 40% de diminuição nas emissões de carbono, Cirilo avalia 
ser insuficiente para manter a temperatura no nível desejado. Recentemente, a Votorantim assinou um do-
cumento com o CEBDS para apoiar o processo de precificação do carbono no Brasil. 

“Entendemos que é saudável para a indústria. É fundamental a precificação do carbono para que esse 
seja incorporado e as empresas passem a tomar decisões considerando esse custo”, afirmou. 

De acordo com Cirilo, todos os projetos submetidos à aprovação do Conselho de Administração da 
Votorantim consideram um cenário de preço de carbono em relação à atratividade do projeto. 

“De alguma forma, isso garante que não façamos investimentos em nada que vá perder muito valor 
ou que deixemos de investir em algo que vai ganhar valor no médio e no longo prazos. A emissão de carbono 
será um fator concorrencial a mais”, afirmou. 

Entre os projetos aplicados pela Votorantim, Cirilo destacou um de coprocessamento, o que significou a 
redução de 10 caminhões de coque de petróleo substituídos por outros combustíveis em 2016, equivalentes a 
213 mil toneladas de carbono. Uma outra iniciativa recente é o de uso do caroço do açaí em uma planta de pro-
cessamento no Pará. O caroço do açaí é 80% da fruta e apenas a polpa é consumida. O projeto faz o aterramento 
do caroço e substituiu 37% do combustível fóssil, reduzindo ainda a emissão de metano na atmosfera.  

Outra tecnologia diz respeito à substituição de matéria-prima do cimento, o calcário, por argila, redu-
zindo em 43% a emissão de carbono e a quantidade de energia necessária ao processamento. Cirilo citou 
ainda um projeto-piloto de captura de carbono aplicado no Canadá, embora ainda com custo elevado.  O pro-
jeto utiliza algas como biocombustível para reduzir o impacto das emissões de carbono. O processo consiste 
na transferência do carbono do forno para um reator com microalgas, que fazem fotossíntese e transformam 
esse carbono e também dióxido de enxofre em combustível, fertilizante ou ração animal. 

“É um projeto muito caro, e acreditamos que o processo de precificação do carbono poderia ajudar a 
viabilizar esse tipo de iniciativa”, disse. 

Glauco Paiva – gerente-executivo de Relações Externas da Shell Brasil

O gerente-executivo de Relações Externas da Shell Brasil, Glauco Paiva, em sua apresentação, disse 
ser possível fazer a transição para uma economia de baixo carbono através de investimentos em novas tec-
nologias e da adoção de padrões de consumo na sociedade, passando pela precificação do carbono e por 
uma ação conjunta entre empresas, governos e indivíduos. 

Em operação no Brasil há 105 anos, a Shell é um grande grupo global de petróleo e gás, mas tem apli-
cado esforços em energias renováveis. Em 2011, criou a Raízen, empresa de etanol no Brasil, como parte do 
processo de transição energética. Segundo Paiva, o Brasil tem reservas geológicas de petróleo e gás na cama-
da do pré-sal e “precisa tomar decisões estratégicas sobre se quer ou não monetizar essas reservas em prol 
de geração de emprego, royalties e impostos que vão ser convertidos em investimentos e que vão contribuir 
para o desenvolvimento do país. Mas também é lógico que existe o potencial de energia renovável”. 

Além disso, afirmou, a população mundial, hoje de 7,5 bilhões a 7,6 bilhões, pode chegar a 10 bi-
lhões até 2050. 
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“Isso significa que estamos crescendo o equivalente a uma cidade do Rio de Janeiro por mês. Todas 
essas pessoas vão precisar de mais energia porque estão almejando um aumento do seu padrão de vida e 
o consumo de energia vai subir”, disse.

O executivo acredita ser possível manejar essa conjuntura com o objetivo de limitar o aumento da 
temperatura global a 2°C a partir do investimento em fontes de energia renováveis, fazendo a transição de 
fontes fósseis para as fontes renováveis na matriz energética brasileira. 

“Mitigar as mudanças do clima e ter emissão líquida zero é possível se apostarmos em investir em 
tecnologia e em mudança de padrão comportamental da sociedade. O tempo é apertado”, afirmou. 

A empresa trabalha com cenários de futuro, a partir de um documento que aponta para um futuro 
de aumento limitado a 2°C de temperatura global. 

“É um documento extenso que fala do trabalho em conjunto entre governo, sociedade civil e inicia-
tiva privada. Fala como os renováveis tendem a ganhar espaço e do momento histórico em que o petróleo 
atinge o seu pico de demanda, começa a cair e os renováveis passam a ocupar esse espaço. Para chegar em 
2°C, a contribuição do Brasil pode passar por um consumo de petróleo extremamente pequeno em termos 
de geração de energia elétrica para o país, e para a indústria com uma subida grande dos renováveis. Há 
um aumento do gás natural. Muitos falam do gás natural como combustível de transição. É um pouco além, 
é um combustível complementar. Entre os fósseis, emite muito menos carbono e funciona como ferramen-
ta de resiliência para períodos de intermitência na geração de energia eólica, solar e das hidrelétricas a fio 
d’água”, disse o gerente da Shell Brasil. 

No cenário estimado para o Brasil, a Shell vê crescimento exponencial das fontes renováveis na ge-
ração de energia elétrica, embora com um período de transição para os hidrocarbonetos, para desacelerar 
uma fonte e acelerar outras. 

“O Brasil tem potencial energético vastíssimo e variado que nos permite, diante de todo esse desafio 
do aumento de temperatura global abaixo de 2°C, nos tornarmos uma potência energética”, disse Paiva. 

Para o executivo, há dois passos importantes para se alcançar tal objetivo. Um deles é a precificação 
de carbono. A companhia é signatária dos mecanismos do IPCC para medição das próprias emissões de 
carbono e trabalha para mantê-las em cheque em níveis globais. No Brasil, a Shell tem parcerias com uni-
versidades e centros de pesquisa para desenvolver tecnologias ligadas à redução das emissões. 

“Também controlamos emissões em nossas atividades offshore, e trabalhamos para apontar cami-
nhos para novas energias que possam contribuir para que o Brasil dê esse salto na matriz energética”, 
completou. 

O outro ponto destacado diz respeito a alterar padrões de consumo e de comportamento. “A iniciati-
va privada não vai dar conta desse desafio (de limitar temperatura global abaixo de 2°C) sozinha. É preciso 
mudar governos, regulações e padrões de consumo e de comportamento da sociedade. É preciso acreditar 
em contar histórias, já que estamos no Talanoa, na fábula do beija-flor que tenta sozinho apagar o incêndio 
na floresta. Cada um de nós tem o papel de pensar se queremos esse carro enorme que o professor desta-
cou (o professor Paulo Artaxo, em sua palestra no evento, criticou o consumo de carros que utilizam óleo 
diesel e emitem mais carbono que os demais), se quando vamos tirar férias preferimos ir para a Disney 
ou para a Chapada dos Veadeiros ou Fernando de Noronha, para diminuir a pegada de carbono nos voos. 
Individualmente, eu acredito que temos um papel a cumprir”, afirmou.  

Em resposta à pergunta feita durante o Diálogo de Talanoa sobre quem paga a conta das emissões de 
carbono, Paiva disse que a Shell, mesmo durante o ciclo de baixa do valor do barril de petróleo dos últimos 
anos, tem investindo mais de US$ 1 bilhão globalmente em pesquisa e tecnologia para controle de emis-
sões, para captura e sequestro de carbono e em novas energias. Em 2015, a Shell lançou uma unidade de 
negócios de novas energias, com investimento inicial de US$ 200 milhões, e atualmente com investimento 
de US$ 2 bilhões. 
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Debate do painel 1 

Laura Albuquerque, assessora técnica do CEBDS 

O setor energético responde por 20% das emissões de carbono no Brasil, segundo dados de 2016. E 
a matriz energética é formada por 43% de fonte renovável. Há um compromisso nacional de aumentar essa 
parcela e há oportunidades de negócio grandes para que isso aconteça. Para a Shell, que tipo de instrumento 
econômico, que tipo de ajuda, são necessários?  

Glauco Paiva, gerente-executivo de Relações Externas da Shell Brasil 

O Brasil pode se dar ao luxo de responder da seguinte maneira: podemos fazer o que quisermos na 
matriz energética, o potencial do país é vastíssimo: eólica, solar, biocombustíveis, inclusive hidrocarbonetos, 
se quisermos fazer uma opção de extrair e exportar e não refinar, não queimar diretamente do Brasil. O de-
safio é enorme, mas há uma grande oportunidade de negócio. A Shell já tem uma presença consolidada em 
biocombustíveis no Brasil, é um foco produtor de etanol em termos globais e estamos começando a olhar 
oportunidades em energia solar. No Brasil, foi criada na Shell uma gerência de desenvolvimento de negócios 
para energia solar. 

O governo pode ajudar bastante na questão do mecanismo de precificação do carbono. E a Shell é 
signatária do documento do CEBDS que foi encaminhado aos presidenciáveis. Entre taxação e mercado livre 
de carbono, o mercado livre seria uma alternativa mais salutar para o país, porque o brasileiro tem reação 
alérgica a imposto, e sabemos o quão complexo e pesado é o nosso sistema tributário. É assim para pessoas 
e para as empresas. O mercado livre de carbono é menos vulnerável às intempéries de mudanças de governo 
e de política e permite, no médio e no longo prazos, que o Brasil efetivamente se insira no mercado global 
de carbono. Ao falhar em um esquema de emissão líquida zero, será possível compensar essas emissões no 
mercado global de carbono. Precificação é um tema muito caro e gostaríamos de ver um futuro governo, seja 
qual for, agindo ativamente nessa direção.”

Laura Albuquerque, assessora técnica do CEBDS 

O financiamento bancário para a economia verde aumentou 33% de 2016 para 2017 no Brasil. Existe 
uma compreensão cada vez maior das pequenas e grandes empresas em relação ao tema. Como o Santander 
vem direcionando esse financiamento e como enxerga o risco climático dentro de sua carteira?

Carolina Learth, gerente de Sustentabilidade do Santander no Brasil 

Sou líder de um grupo de trabalho sobre economia verde na Febraban. Estamos mapeando há quatro 
anos o volume de recursos do setor financeiro. Hoje são 15 bancos, que correspondem a 90% do capital do 
setor financeiro para a sociedade. Quando começamos esse trabalho, mapeamos algumas atividades relacio-
nadas à economia verde. E temos também os setores que deveriam estar sujeitos à análise de risco socioam-
biental. Os volumes financeiros para a economia vêm crescendo, mas eu tenho uma crítica. É uma crítica 
de todos os bancos, para que não fiquemos na ilusão de que é suficiente. Porque esse número não tem um 
recorte para a economia de baixo carbono. A economia de baixo carbono está contida neste número, mas 
não é só isso. 

No ano que vem, na Febraban, vamos fazer um cluster de economia de baixo carbono dentro deste 
número, para justamente entender quanto é para a economia do clima. Vemos um movimento muito grande 
das empresas de todos os tamanhos no comprometimento com o assunto. Muitas vezes, isso é menos por 
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conta do entendimento sobre mudanças climáticas. Já conseguimos ver no mercado o entendimento das 
empresas de que é uma questão de competitividade, de desenvolvimento, de sobrevivência. Vemos isso em 
ações de eficiência energética. As empresas estão cada vez mais preocupadas com a tarifa de energia. Isso 
acaba tocando na questão da economia de baixo carbono, mas, na verdade, a empresa vem motivada por 
uma questão de competitividade. 

O Santander é o maior banco internacional no país. Então, dialogamos muito com grandes empresas 
que estão em mercados externos, como a Votorantim, que está em mercados onde já estão precificando o 
carbono, estão sujeitos a regulações internacionais. Do ponto de vista dos grandes, o fato de estar além das 
fronteiras do país traz outros ônus e outras oportunidades. Para as indústrias menores, é uma questão de 
sobrevivência, por exemplo, na questão da energia ou da agricultura ligada ao desmatamento. Anunciamos 
agora com a Bunge uma linha de R$ 200 milhões, para financiar empresas que vão recuperar áreas degrada-
das para evitar a abertura de novas de fronteiras de floresta. Isso acompanha a cadeia produtiva da Bunge. 
Muitas vezes é um produtor pequeno. Há um poder de influência das grandes empresas nisso. 

Sobre o risco climático, os bancos estão engatinhando muito nessa questão de entender os riscos. Risco 
é o core business dos bancos. Por consequência, é metodologicamente muito complexo. O banco consegue 
analisar uma empresa, uma Votorantim. Mas quando eu pego um cluster que tem mil grandes Votorantins, 
mil Shells, é diferente. No segmento de médias empresas, a ideia é essa, como conseguir sair de uma reali-
dade de um setor para uma empresa. Modelar risco para um grupo de empresas de determinado tamanho e 
porte e analisar mudança do clima, que é um fator completamente diferente do que os bancos estão acostu-
mados a fazer, não é simples. Mas fizemos isso para vulnerabilidade hídrica e isso acendeu uma luz vermelha. 

Estamos trabalhando nesse momento para modelar risco climático em cinco cenários. E a ideia é con-
versar com os presidentes dos bancos associados à Febraban para conseguir essas informações. São três ca-
minhos: um é manter a vida do jeito que está, outra é decidir estratégia e reposicionar os bancos e os setores 
ou vamos fingir que nada está acontecendo e que está tudo certo. Tem uma responsabilidade muito grande 
dos bancos, e é importante dizer que o motor de risco dos bancos move montanhas. Se o setor financeiro 
enxergar que tem um grande problema em um setor, aposto que alguém vai dizer “não financio mais”. Isso é 
real, vemos isso todos os dias, como com o trabalho escravo. No lado da oportunidade nessa área, temos o 
compromisso de financiar em R$ 1,4 bilhão projetos de energias renováveis até 2021, tanto para pessoa física 
quando para jurídica, no agronegócio de baixo carbono. Das nossas agências, 53% terão energia renovável até 
2021. É um compromisso para fora e para dentro.  

Laura Albuquerque, assessora técnica do CEBDS

Na indústria brasileira de cimento, desde 2010, a intensidade de emissão (quanto o setor emite por to-
nelada de cimento) vem caindo. Eu acredito que essa redução começa a esbarrar em barreiras técnicas. Você 
trouxe exemplos de projetos que ainda custam muito para acontecer, mas que têm um grande impacto na 
captura de emissão de carbono. O que podemos ainda fazer para viabilizar essas transformações nos negócios?

Fabio Cirilo, responsável pela área de Ecoeficiência da Votorantim Cimentos

A intensidade de emissão vem caindo muito. Felizmente, várias iniciativas são sinérgicas, são atrativas 
economicamente e também reduzem o impacto em termos de emissão de carbono. É o exemplo do copro-
cessamento, de substituição de combustível. É uma indústria que tem capacidade de trazer resíduo de outras 
indústrias. E hoje nem se fala mais em resíduos, e sim em produtos secundários, como os da indústria do aço 
e da indústria termelétrica. 

A escória da siderurgia e as cinzas de termelétrica não tinham uso até a indústria do cimento come-
çar a incorporar isso como matéria-prima e deixar de produzir o clínquer, que concentra toda a emissão de 
carbono porque é o produto final do forno. E, ao substituir, hoje existem cimentos no Brasil que têm 70% de 
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escória e só 30% de clínquer. Isso tem um impacto importante sem mexer na qualidade de produto. Outras 
ações ainda não se pagam, e poderiam ter algum benefício se houvesse alguma política. Temos uma fábrica 
na Tunísia onde usamos o gás quente que sai do forno e aproveitamos esse gás. 

Temos a capacidade de transformar esse gás em energia elétrica, colocar uma caldeira para aproveitar 
esse calor, que hoje é perdido nas 23 fábricas no Brasil. Esse processo se paga em outros países, mas não se 
paga no Brasil. Existe um custo para trazer esse tipo de equipamento. O imposto de importação sobre esse 
equipamento acaba inviabilizando. Não tem tecnologia local para fazer isso. E 30% do consumo de energia 
elétrica da planta poderia ser suprido por este equipamento sem colocar nenhum quilo a mais de combus-
tível, só usando o calor que é perdido.  Tem essa fronteira de tecnologia de captura e sequestro de carbono 
com o nosso projeto de microalga, que tem uma perspectiva promissora, mas o carbono teria que custar mais 
ou menos US$ 100 a tonelada para viabilizar essa iniciativa. 

Existem outras tecnologias que temos investigado. Uma delas ganhou vários prêmios, que injeta carbo-
no no concreto no momento de sua produção. O carbono fica encapsulado e melhora a performance desse 
concreto. Testamos essa tecnologia no Canadá. Um cliente nosso quis a tecnologia, embora seja um pouco 
mais cara. A decisão de consumo está indo nessa lógica, de pagar um pouco mais por um produto que tem 
impacto menor. Não vai resolver tudo em relação às emissões de carbono, mas entendemos que vamos pre-
cisar de várias soluções. Recentemente, trabalhamos com o setor para mudar a norma do cimento no Brasil e 
permitir uma adição de fíler calcário. Isso também ajuda a reduzir a emissão de carbono do cimento. 

Teremos que trabalhar em cadeia, com o concreto, com as construtoras. O cimento, visto como um 
produto isolado, tem uma intensidade grande carbono. Mas quando se projeta sobre a vida útil do concreto, 
acaba se pagando. Fizemos um estudo comparando uma estrada feita em concreto com uma estrada feita 
em asfalto. No primeiro momento, a emissão é maior para construir em concreto, mas ao longo da vida útil 
dessa estrada, que vai durar pelo menos 20 anos, duas ou três vezes mais que uma estrada com outro tipo de 
tecnologia, compensa em termos econômicos e em emissões. 

O CEBDS defende mecanismos de precificação de carbono 
efetivos, que mantenham a competitividade, que ajudem na 

geração de emprego e promovam investimento, redução 
significativa de emissão de gases de efeito estufa, que 
garantam a integridade ambiental e que reduzam os 

custos sociais. Precisaremos investir no treinamento e 
na munição de habilidades para aqueles trabalhadores 

que precisaram migrar de um setor mais intensivo para o 
menos intensivo em emissões
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PERGUNTAS DO PÚBLICO – PAINEL 1 

Pergunta: A construção civil pode utilizar mais madeira e menos cimento para 
se tornar menos emissões de carbono? 

Fabio Cirilo, responsável pela área de Ecoeficiência da Votorantim Cimentos

O Brasil não tem uma cultura tão forte de produzir construção em madeira. No Canadá 
e nos Estados Unidos, a madeira é um grande concorrente e tem esse potencial. A madeira 
sequestra carbono ao longo de toda a vida. Um contraponto está relacionado à durabilidade e 
à resiliência. O cimento tem um impacto importante no aquecimento global, mas em cenários 
de mudança climática será maior a demanda por infraestrutura resiliente, que suporta eventos 
climáticos extremos. Não só a durabilidade de concreto é maior, como o isolamento térmico é 
melhor quando se analisa o aquecimento de uma casa e se gasta menos. A cadeia florestal é im-
portantíssima principalmente no Brasil. Tentamos nos relacionar cada vez mais com essa cadeia. 

Pergunta: O setor de petróleo está disposto a sacrificar o lucro para financiar 
essa transição energética para fontes renováveis?

Glauco Paiva, gerente-executivo de Relações Externas da Shell Brasil

Somos cobrados por grandes investidores e a razão de uma companhia privada existir é 
gerar lucro e dividendo para os seus investidores. A partir do momento que esses investidores 
nos cobram uma posição mais clara com relação à diminuição de emissões, se não baixamos 
a cabeça para isso, perdemos investimento. É o investidor quem dita essas regras. Não é uma 
questão de escolha, temos que investir em pesquisa e tecnologia, em eficiência energética e em 
soluções de captura e sequestro de carbono para que essa transição energética ocorra. 

No Brasil, a Shell investe em biocombustíveis, está olhando a energia solar. As empresas 
estão se movimentando neste sentido por entender que os padrões de consumo e as políticas de 
governo apontam nessa direção. Ou bem embarcamos na transição energética, tenha o preço que 
tiver em termos de lucros e dividendos, ou, para roubar as palavras do Bill Gates, “qualquer empre-
sa, não importa o tamanho, está sempre a dois anos de extinção se não fizer as escolhas certas”.  

Pergunta: Como a vitória de um candidato a presidente que não apoia a agenda 
climática brasileira poderia afetar o progresso do Brasil e seus acordos, como o 
de Paris? 

Carolina Leihart, gerente de Sustentabilidade do Santander no Brasil

Falamos sobre isso no banco e há algumas semanas o nosso presidente nos perguntou o 
que o Santander faria se acontecer isso e o que o banco faria para influenciar essa agenda no 
Brasil, quais agendas não podemos perder caso tenhamos uma eleição em que dê alguma coisa 
errada. Temos aqui neste painel três grandes empresas que têm a capacidade de influenciar o 
mercado de uma forma sensacional. Eu não vou politizar, cada um aqui tem o interesse de votar 
em quem quiser, mas considero que não podemos voltar atrás em algo que já demos um passo 
muito grande. Caso isso aconteça, vai depender de cada uma das empresas, de cada um de nós, 
não voltar atrás. Isso demanda muita vontade e ousadia. Vamos ter que decidir sobre os nossos 
próprios padrões, e isso vai envolver as associações setoriais e a mobilização da sociedade. Não 
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é porque não é uma agenda do país que vamos mudar. Estamos no mercado, acreditamos na 
força do mercado e na competitividade. Tudo que fizemos até agora não pode voltar para trás. 
Depende de cada um de nós não deixar que isso aconteça.

Contribuições de outros Talanoas, Ministério do Meio Ambiente  

Thiago Mendes, secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA)

Thiago Mendes ressaltou que este é o sexto evento de Talanoa que participa. Nesse pro-
cesso,  Mendes disse ter tido a oportunidade de coletar pelo menos 30 histórias e ele espera que 
até a COP, a ser realizada em dezembro, continuem os diálogos. O ministro Edson Duarte (MMA)  
vai apresentar, na COP da Polônia,  a posição dos diversos Talanoas brasileiros para a questão 
global. “Mandem os resultados de seus Talanoas. Vamos copilar tudo e enviar para o ministro 
levar para a COP”, ressaltou.

“Reforço a importância de multiplicar e trazer ideias, porque o objetivo do MMA não é 
representar o governo federal e, sim, representar o Brasil. Ou seja, a mensagem que precisamos 
levar é da sociedade brasileira, não só dos cidadãos, mas das empresas brasileiras que têm papel 
extremante importante em pensar e agir globalmente. E de influenciar, de maneira muito posi-
tiva, no aprofundamento das ações específicas no combate à mudança do clima e mostrar que 
é possível, sim, conservar o meio ambiente e melhorar a condição financeira. Esperamos mais 
histórias até novembro.

Thiago Mendes contou três histórias extraídas de seis últimos Talanoas, sobre iniciativas 
feitas por brasileiros:      

1. “Em um dos Talanoas, foi ressaltado pensamento do escritor brasileiro Ariano Suassuna, 
segundo o qual “se você quiser realmente ser global, seja o mais local possível”. Ou seja, 
trazer para o plano mundial as nossas soluções locais, nos transforma como líderes glo-
bais. Os participantes que trouxeram a história do Suassuna lembraram que se dizia ser 
difícil traduzir do português as obras do escritor paraibano, que contêm personagens 
com nomes peculiares, como Xicó e João Grilo. Mesmo assim, Suassuna foi traduzido 
em mais de 30 línguas”.

2. “História do ambientalista Paulo Adário, que participou de Talanoa no Jardim Botâni-
co (RJ), sobre a importância de se vestir de galinha e se amarrar com correntes num 
restaurante do McDonnalds, em Berlim, na Alemanha, para defender a Amazônia. A 
partir daquele momento e daquela iniciativa, conseguiram atrair a atenção necessária 
da mídia para fazer a moratória da soja. Isso mostra que o papel individual pode fazer a 
diferença no plano global”. 

3. “História contada por Fábio Feldmann (ex-deputado), em um Talanoa, sobre o rodízio de 
carros, em São Paulo, um dos maiores rodízios do mundo. Fabio contou quanto difícil foi 
a experiência e revelou que depois disso ele nunca mais foi eleito, e que os motoristas 
colocavam adesivo provocativos no carro dizendo “a mãe do Fábio também faz rodizio”.  
Mas hoje todos aderiram ao rodízio, não querem o fim da operação. Demorou mais de 
10 anos para o pessoal entender a necessidade de se tomar algumas medidas, que não 
vão ser muito populares, mas que fazem diferença para o bem coletivo”.



Painel  2
Como a sociedade vem mudando e exercendo seu papel no 

combate às mudanças climáticas?  

Alice Amorim – coordenadora de programa do Instituto Clima e Sociedade (iCS)

Alice Amorim, coordenadora de programa do Instituto Clima e Sociedade (iCS), disse gostar muito de 
etimologia, em pensar na origem das palavras, e considerou “sintomático” o Diálogo de Talanoa acontecer no 
Museu do Amanhã, porque, conforme lembrou, a origem da palavra “museu” remete ao templo das musas, 
que eram inspiração para todo tipo de arte.

“A mensagem que trago é de inspiração. Por mais que o cenário seja dramático e difícil, tem muita 
coisa bacana acontecendo lá fora. Vou contar duas histórias brasileiras que aconteceram recentemente e 
continuam acontecendo”, disse.

Alice explicou que o iCS é uma organização que capta e conecta pessoas, recursos financeiros e conhe-
cimento para a promoção de um modelo de desenvolvimento mais justo, mais próspero, com uma economia 
de baixo carbono no Brasil. O iCS trabalha basicamente com quatro temas: política climática e engajamento, 
transporte, energia e economia de baixo carbono. 

“Temos uma agenda muito urbana no Brasil. A maior parte das emissões de gases de efeito estufa no 
Brasil vem de florestas, com o desmatamento. Mas a gente percebe que, do jeito que estamos indo, precisa-
mos pensar cada vez mais em cidades. Nosso foco é basicamente sociedade civil, organizações acadêmicas e 
organizações empresariais”, disse.

Histórias contadas por Alice, seguindo o espírito do Talanoa de compartilhar experiências e aprendizados:

1) Descarbonização do transporte público de São Paulo. 

O município de São Paulo tem uma lei de mudança climática, Lei 14.933/2009, que previa a redução 
progressiva em 10% de combustíveis fosseis pelo transporte público, até chegar a zero , em 2018, com uso  
de combustível não fóssil, renovável, em toda a frota de ônibus do transporte público do município. Mas esse 
percentual hoje é de 2%, ou seja, o município falhou magistralmente na implementação dessa política.
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O que fazer? Precisamos de uma política pública que torne essa lei implementável, que seja uma po-
lítica crível, com credibilidade, com embasamento técnico sobre o que é possível fazer e sobre os benefícios 
da implementação da lei. Uma política pública com ambição, com sanção, caso as empresas de ônibus não 
cumpram as metas, com segurança jurídica, com previsibilidade que assegure investimentos e que tenha 
participação social. Afinal de contas, estamos falando de qualidade de vida.

Para enfrentar esse problema, formamos uma coalizão de apoiadores, voltada para o processo de re-
novação da política e das metas dessa lei. O que conseguimos recentemente? A redução em 10 anos de 50% 
dos gases de efeito metano, CO2, gás carbônico e outros gases; e, em 20 anos, zerar as emissões. Estamos 
falando do ano 2037.

Não é uma meta ideal, mas é previsível, com sanção, com calendário próprio e escalonamento. Além 
de envolver o maior mercado de ônibus do país, a lei permitiu a inclusão de uma meta de redução de gases 
e de transição desses modais de transporte nos editais de licitação pública. Além da lei, criou-se, assim, uma 
tecnologia social que pode ser implementada do Oiapoque ao Chuí. Criou-se uma inteligência de como fazer 
isso, com imenso potencial de replicação.

Como chegamos lá? Com esforço coletivo de várias organizações. Tem três pontos importantes por trás 
desse trabalho de sucesso. Por mais que se fale de mídias sociais, das redes, é preciso ir para a rua, falar com 
as pessoas. Fizemos uma enorme mobilização, na qual muitas estátuas no centro de São Paulo amanheceram, 
no dia de audiência pública, com a boca coberta com uma máscara protetora, chamando a atenção para os 
impactos da poluição para a saúde e para a importância de aprovação de uma lei de redução de emissões e 
de transição de combustíveis. Não estamos falando de carbono, estamos falando de saúde, que é tema que 
todo mundo valoriza e em torno do qual se mobiliza. Outro ponto importante foi a mobilização na mídia antes 
da aprovação do projeto de lei, com matérias no Jornal Nacional, jornais impressos, Instagram e Facebook. 

Também importante foi a incidência política, estando presente na Câmara dos Vereadores, como forma 
de pressão. Cada vez mais entendemos a importância do Legislativo nas nossas agendas políticas. Apren-
demos a importância de coalizões, somando forças, conhecimento técnico – não ideologia – nas diferentes 
áreas. Aprendemos que íamos perder a luta se falássemos só de carbono; falamos dos impactos na saúde, na 
produtividade, que são argumentos fundamentais. Além da mobilização social, na rua, da incidência política, 
foi importante aprender o sentido da resiliência, porque, para cada vitória, foram 27 pequenas derrotas e 
precisamos continuar seguindo em frente.

2) Uma história que ainda não está acabada, que é a do clima e o movimento inter-religioso. 

Qual o problema? Falar em emissão de gases efeito estufa, aquecimento de 1,5°C talvez seja fora do 
senso comum, difícil para mobilizar o público médio. Além disso, os nossos porta-vozes cientistas, por mais 
bem-intencionados que sejam, não mobilizam pessoas. Tornar um grande cientista em um comunicador é di-
fícil. Precisamos de outros mensageiros. Quem são eles? Em 2015, houve uma coalização de líderes religiosos 
de umbanda e candomblé e de igrejas evangélicas, cristãs, espíritas, budistas. Lideranças que já entendem 
que mudança do clima é um problema, que precisamos fazer algo, mas não sabiam como começar. 

Reunimos essas lideranças num projeto para o clima. A partir daí, surgiram vários desdobramentos a 
nível regional e nacional, com foco em transição energética, não só para instalação de placas fotovoltaicas 
nos templos religiosos, mas com análise profunda do problema. Este é um processo começando no Brasil, e 
já avançado em outras partes do mundo. Na Jordânia, por exemplo, 6 mil mesquitas já se comprometeram a 
adotar medidas para carbono neutro.

Percebeu-se que precisamos treinar os jovens para serem esses porta-vozes, dispostos ao diálogo inter
-religioso, fazendo intercâmbio entre cientistas, ativistas e lideranças religiosas. O tema da água, por exemplo, 
é elemento comum em cada uma das religiões.  

Tive a oportunidade de visitar o Papa Francisco, que tem a seguinte mensagem: “Não basta reconhecer 
que o aquecimento global está acontecendo. É preciso ver, discernir e agir”.
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Ilan Cuperstein - assessor da ONG C40 Cities

A C40 é uma rede de megacidades no mundo. Tem 40 no nome, mas hoje já são 96 cidades, sendo 12 
na América Latina, com quatro no Brasil (Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba), representando cerca 
de 650 milhões de pessoas, e um quarto do PIB global.  A C40 tenta trabalhar com as cidades que têm mais 
impacto econômico e social e alternativas tecnológicas.  

A Rede C40 foi criada em 2005. Hoje, 70 % das emissões globais são provenientes dos centros urbanos, 
embora estes ocupem apenas 2% do território do globo. Apesar de serem parte do problema, os centros ur-
banos são também parte da solução, pois é onde estão os centros de inovação e instituições envolvidas com 
questões da sustentabilidade. Segundo estatísticas, 98% das cidades da rede C40 alegam já sentir os impactos 
da mudança de clima. Então, as soluções passam pelas cidades. 

Na sequência, Cuperstein mencionou relatório recente da C40 com foco nos impactos climáticos em 
espaços urbanos e mostrando o aumento considerável do número de grandes aglomerações urbanas, so-
bretudo no sul global. “A ação tem que ser imediata, urgente, porque quem mais vai sofrer impactos com as 
mudanças climáticas é também quem mais precisa hoje dessas ações e de apoio”, diz ele.

Essa situação fez com que prefeitos de megacidades, inclusive de cidades inovadoras – cidades que não 
atingem o conceito de megacidades da ONU, mas que mostram ambição e inovação nas políticas climáticas –, 
se juntassem para buscar soluções. “Existem vários exemplos interessantes e de sucesso de cidades ao redor 
do mundo que, quando se juntam a nível municipal e trocam informações, aprendem umas com as outras e 
alcançam melhores resultados”, disse. 

A C40 opera com 16 redes temáticas prioritárias de ações, com foco em energia e edifícios, transporte 
e planificação urbana, alimentos, água e resíduos e, mais recentemente, qualidade do ar.

Cuperstein lembrou que na COP 21, em Paris (realizada em 2015), foi lançado relatório da C40, cha-
mado “Prazo 2020”, realizado com consultoria especializada em planejamento urbano, sobre o que caberia a 
cada cidade da C40 fazer para atingir metas climáticas. A partir daí, foram identificadas áreas prioritárias de 
atuação, o que deve ser feito primeiro, considerando um universo finito de apoio político e de finanças. “Este 
foi um primeiro passo para tentar ajudar as cidades a ver com clareza qual deveria ser o caminho a trilhar”.

Entre as áreas prioritárias, destacaram-se a descarbonização da rede de energia; otimização e eficiên-
cia energética; mobilidade urbana combinada com uso do solo; melhoramento do manejo de resíduos.” Os 
desafios são muito maiores em países em desenvolvimento e os problemas não são só climáticos, mas tam-
bém sociais”, disse ele, apontando onde estariam as maiores oportunidades para as cidades chegarem aos 
objetivos traçados: setor de energia (60%), mobilidade (30%) e manejo de resíduos (10%). 

A parir daí, nas regiões da África, América Latina e sudeste asiático, a C40, junto com apoiadores fi-
nanceiros, conseguiu recursos para cada cidade fazer um plano de ação climática, que seja compatível com 
o Acordo de Paris, e que garanta a neutralidade de carbono até 2050, com medidas intermediárias até 2030. 

“O acesso a finanças é crucial para as cidades. O sistema global ainda é muito focado em estados, são 
eles que têm acesso e negociam com bancos internacionais de desenvolvimento.  Na cúpula global de ação 
climática, realizada há cerca de um mês em São Francisco (Califórnia, nos EUA), 72 cidades da Rede C40 se 
comprometeram com a redução de carbono, outras a ter frota de ônibus elétricos até 2030, mostrando, as-
sim, que estão dispostas a fazer a parte delas e buscar colaboração com outros parceiros”.

Luísa Guimarães Krettli - gerente de Novos Negócios da Sunew

Segundo Luísa, a história da Sunew – empresa fabricante de painéis solares orgânicos (OPV) – reflete 
o propósito de ajudar a resolver o grande desafio energético da sociedade. A Sunew nasceu em 2015, dentro 
de um centro de pesquisa de Belo Horizonte (MG), o CSEM Brasil, que tem por objetivo olhar para indústrias, 
ver os problemas que enfrentam e desenvolver pesquisa com foco nesse problema. “É uma lógica de negócio 
de P&D muito diferente da habitual”, diz ela, lembrando que, “em 2010, diante do cenário da época e en-
tendendo que havia grande urgência para endereçar o problema energético, o CSEM começou a pensar qual 
seria o futuro do setor de energia, como potencializar a geração de energia em todo canto, e aí voltou-se para 
a energia solar e para a superação de barreiras”.
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“Com base nesse cenário e sabendo que o mundo começava a olhar uma família de polímeros orgâni-
cos semicondutores, que permitiria produzir painéis com característica completamente diferentes, o CSEN, 
em parceria, resolveu investir em P&D nessa tecnologia, que é a geração de energia mais nobre, por meio 
de painéis fotovoltaicos orgânicos. “O polímero, com estrutura cristalina, permitia produzir um painel leve, 
flexível, transparente; e aí começamos a romper barreiras para a geração ampla de energia. Para isso, era ne-
cessário um produto que se adequasse a todas estruturas, com sustentabilidade.  Hoje temos uma tecnologia 
pronta que resolve boa parte do desafio energético do país”. 

“Tem muita tecnologia por trás desse painel. Temos impressão nanométrica nesse material, mas é tão 
simples quanto imprimir um jornal, um tecido ou um filme fotográfico. O painel OPV tem menor pegada de 
carbono, tem tudo reciclado, e seu processo de produção tem demanda energética muito baixa. É sustenta-
bilidade na veia”, explica ela. “Tem outras cinco fabricantes no mundo, mas somos a maior”. 

Segundo Luísa, tem gente aplicando OPV em objetos de uso pessoal, como bolsa, jaqueta, mochila, 
capa de celular, resolvendo, assim, problemas individuais de geração de energia e de carregamento de bate-
rias, por exemplo. “Posso abastecer o celular na bolsa revestida com OPV”, diz ela.

“Mas estávamos prontos para crescer e resolvemos olhar o mercado grande. Queremos envelopar gran-
des estruturas, prédios, postos de gasolina. Para isso, precisávamos ampliar a estrutura industrial. E por isso 
nascemos como a maior empresa do mundo produzindo OPV, 100% nacional, com uma tecnologia brasileira. 

Luísa apresentou a versatilidade do produto, que pode ser empregado no setor de edificações, de mo-
bilidade, de serviços acessórios, em smart cities, nos segmentos de iluminação, conexão de wifi, pontos de 
recarga, sinal de trânsito, ponto de mídia etc. “Precisando de energia, o OPV pode entregar. É uma tecnologia 
habilitadora, que pode levar energia para todo o canto, inclusive para comunidades remotas, com logística 
simples e custos muito menores.” 

Ela explica que hoje a empresa enfrenta o dilema de demanda e custo. “Como toda empresa de ino-
vação, com muito investimento de P&D atrás, seu produto é caro no começo. Mas com demanda e escala, 
começa a baratear. 

“A meta da empresa é, em dois anos, ter o OPV espalhado em todo lugar. É um desafio gigante e bus-
camos parceiros que topem essa empreitada”.

Concurso de redação

O CEBDS, em parceria da Climate Reality Project e apoio do Centro do Educação Ambiental, da Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente, Grupo Cataratas e Aquário, agradecem e concedem o certificado de 
participação no concurso de redação e desenho do Diálogo de Talanoa para as escolas. O concurso teve como 
objetivo mobilizar crianças e adolescentes para a reflexão sobre como a mudança climática afeta a sua vida. 
A iniciativa foi proposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o objetivo de envolver a sociedade 
por meio da disseminação de conceitos e práticas de desenvolvimento sustentável, associada à redução de 
gases de efeito estufa. Foram mais de 20 redações e desenhos criados por alunos.

Na categoria redação, o primeiro lugar foi para Bernardo Luis Pereira Capato, do Ciep Francisco Caval-
canti Pontes de Miranda. Em segundo lugar, Graziele Passos da Silva, da Escola Municipal Castro Alves. Na 
categoria desenho, primeiro lugar para Pedro Henrique Moreira da Silva, da Escola Municipal Andrade Neves. 
Em Segundo lugar, Gabriela Dutra, da Escola Municipal Barão de Macaúbas. 

Painel 2 – Sessão de perguntas e respostas
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Debate do painel 1

Moderador: Eduardo Carvalho, jornalista ambiental e editor artístico do Museu 
do Amanhã

Eduardo Carvalho iniciou o debate citando quatro frases do noticiário da semana, “que, 
infelizmente, não são fake news”, disse.

“Absurdo falar em desmatamento zero, afirma líder ruralista”.

“Agora vamos ficar com essa hipocrisia de Acordo de Paris ? O que o Acordo de Paris traz 
de benefício para nós? Para o Brasil e para nós, proprietários brasileiros, nada”.

“Então esse Acordo de Paris, para mim, se fosse papel higiênico serviria apenas ....”.  

“Aquecimento global pode provocar queda na produção de cerveja”.

Segundo o moderador do debate, “devido a esse cenário que a gente vive, é extrema-
mente necessário o diálogo. Estamos no diálogo de Talanoa, que tem três perguntas norteado-
ras para as discussões: onde estamos, para onde queremos ir, como chegaremos lá. É preciso 
dialogar com a sociedade como um todo para que ela se sinta parte do problema e da solução”.

O que podemos fazer com o poder público e como cobrar do poder público? Recentemen-
te o iCS fez um encontro que discutiu a importância da mudança climática na Segurança. Tem 
tudo a ver. Um ex-funcionário do Pentágono que participou do encontro disse que os Estados 
Unidos têm planos de remoção de bases navais militares, e de outras estruturas de segurança, 
de áreas costeiras, porque já se confirma que vai haver aumento do nível do mar. Esta preocupa-
ção existe por aqui no Brasil?

Alice Amorim, coordenadora de programa do Instituo Clima e Sociedade (iCS): 

Antes de responder sobre Segurança, quero falar sobre oportunidades no debate do clima 
relacionadas à saúde. Todos acompanhamos as discussões sobre subsídio no diesel, e estudos de 
acadêmicos da Universidade de São Paulo mostraram que melhorou a qualidade do ar quando 
houve a greve dos caminhoneiros. Para além de toda a questão política, houve um benefício di-
reto para pessoas que deixaram de ficar doentes em virtude de problemas respiratórios. Só que, 
entre relacionar isso e discutir medidas políticas no Congresso, tem um longo caminho.

Por isso, a importância da formação de coalizões de diferentes saberes, com cientistas, 
gente das áreas do clima e da saúde, e de se ter agilidade necessária para traduzir que esses 
momentos. É um exercício. Nesses diálogos de Talanoa é importante sair da bolha climática, 
conseguir traduzir esses temas e pensar outras formas de pensar o clima, como em benefício da 
qualidade de vida e da saúde.

Como os atores, a nível nacional e global, que lidam com Segurança estão preparados para 
os desafios da mudança do clima? O principal fator que fez despertarem para isso foi o interesse 
próprio. Nos Estados Unidos, eles têm diversas bases navais situadas em ilhas no Pacífico e, se 
a temperatura aumentar 1,5°C, 2°C elas vão desaparecer. Então, é uma questão de patrimônio.

No caso do Brasil, a discussão acontece, historicamente, muito ligada à Amazônia, ao tema 
proteção de fronteiras, mas não está bem posicionada em relação à questão do desmatamen-
to. Desmatamento ilegal é crime, mas não é combatido. Há oportunidade imensa de, na área 
da Segurança, da Defesa, do Ibama, se pensar o poder de polícia em benefício do combate do 



DIÁLOGO TALANOA  •  RELATÓRIO 25

desmatamento. No Brasil, esse tema está no começo, mas todos os impactos do desmatamento 
tornam mais do que nunca urgente atenção a isso.

Eduardo Carvalho, jornalista ambiental e editor artístico do Museu do Amanhã

Recentemente saiu um estudo que aponta que 27 das maiores cidades do mundo anunciaram 
reduções nas emissões de gases de efeito estufa, graças à implementação de planos ambientais, mas 
nenhuma delas é cidade brasileira. Como você avalia a maturidade dos municípios do nosso país para 
tentar implementar essas políticas e como podemos contribuir com mais efetividade?  

Ilan Cuperstein, assessor da ONG C40 Cities 

Para ficar claro:  esse estudo apontou que todas essas 27 cidades, que já teriam chegado 
a seu pico de emissões, começam a diminuir graças a uma série de dinâmicas e planos. Não só 
cidades brasileiras não alcançaram, mas também cidades do sul global. Essas 27 cidades estão 
localizadas no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, Europa e, se não me engano, uma na 
Austrália. Elas mostraram que atingiram o pico e agora já começam a reduzir.

Tem algumas razões para não ver isso em nenhum lugar do sul global. A América Latina 
é hoje a região mais urbanizada do mundo. Dependendo da métrica que se usa, de 82% a 89% 
da região é toda urbanizada. A questão é que essa urbanização é muito mais recente, se deu no 
último século. Começou com quase 20% da população nos ambientes urbanos e o processo se 
acelerou na segunda metade do século. 

Nos grandes centros urbanos, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, 
são realmente megacidades ainda correndo atrás da infraestrutura necessária para esse fluxo de 
migração tão rápido de população que houve. É mais fácil ver isso na habitação e na mobilidade, 
dois problemas dos mais graves nas cidades brasileiras, porque ainda não se conseguiu suprir 
uma demanda que se multiplicou em várias vezes, em muito pouco tempo. Pouca verba para as 
cidades poderem fazer projetos, dificuldades de financiamento e politização da necessidade de 
projetos básicos de infraestrutura desaceleram ou inibem certas iniciativas e isso tudo se reflete 
nas emissões de gases. Não à toa, saíram relatórios frequentes, também da Firjan (Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), mostrando que os moradores dos grandes centros 
urbanos passam mais de 150 minutos no trajeto casa/trabalho/casa.

Traduzindo isso tudo, também não é à toa que a maior fonte de emissões nas cidades 
brasileiras é o transporte. No norte global, é a energia, e fala-se em melhorar a eficiência energé-
tica de prédios, moradias. Na América Latina, isso é importante, mas não tanto. Aí, os números 
apontam para a mobilidade e isso tem a ver com planejamento urbano, uso do solo. A estrutura 
pública, agora, tem tentado chegar no problema, mas sempre correndo atrás, porque foram 
demandas muito grandes, e sem verbas suficientes para conseguir adaptar cidades para um 
crescimento tão vertiginoso e rápido.   

Outra coisa, no desenvolvimento econômico crescem as emissões, a degradação ambien-
tal aumenta, mas por “n” razões, começam depois a diminuir. Ou porque passa de um modelo in-
dustrial para um modelo de serviços, ou pela própria conscientização da sociedade. Para grande 
parte dessas cidades, as mudanças climáticas e assuntos relacionados já são fator político. Tem 
equipes técnicas e quadro de políticos muito compromissados. Mas como isso não se traduz em 
voto, essa pauta é ultrapassada por outras porque não existe urgência vinda do público. O Bra-
sil, por exemplo, é um país em desenvolvimento bastante avançado, já tem uma sociedade civil 
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articulada. Mas é muito mais fácil falar de mobilidade, de habitação do que falar de mudança do 
clima na hora de buscar uma política pública ou uma aliança maior entre atores da sociedade.

O mesmo acontece em regiões na África ou na China, que em três anos passou a ter a 
maior parte da população urbana, e ainda existe um crescimento muito baseado no modelo 
urbano criado pelas cidades mais antigas. Morar longe, se deslocar, tudo isso contribui para um 
perfil de emissões mais alto”.

Eduardo Carvalho, jornalista ambiental e editor artístico do Museu do Amanhã

Você trabalha com P&D na veia, como disse. Mas nota-se que o desenvolvimento de no-
vas tecnologias no Brasil ainda é muito tímido. As taxas de energia eólica e solar estão crescendo 
no país, mas ainda são baixas perante outros países. O que falta? Incentivos da parte pública e 
privada? Quais as dificuldades enfrentadas, além dos custos serem altos?

Luísa Guimarães Krettli - gerente de Novos Negócios da Sunew

O percentual de renováveis não cresce porque estamos confortavelmente, entre aspas, 
sentados em duas questões, que é o desmatamento e a nossa matriz limpíssima, baseada em 
hidrelétrica, o que nos deixa confortáveis nas discussões internacionais e internas também.

Temos o problema do desmatamento batendo na nossa porta. Há anos remamos para 
conseguir manter a redução alcançada no desmatamento.  Talvez agora o cenário seja um pouco 
mais desafiador, e o setor de energia, junto com a agricultura, passa a ser grandes focos para 
conseguir manter nossa redução. E a matriz elétrica repousada em hidrelétrica deixa nossa pre-
sença muito agradável para o resto do mundo, mas com a escassez hídrica não dá para manter 
nossa energia renovável olhando só para hidrelétrica. Essas duas questões desaceleraram um 
pouco a nossa urgência de olhar para outras fontes de renovável.

Em relação à Sunew, vimos que a tecnologia é essa e corremos atrás. O que precisáva-
mos para desenvolvê-la? De planejamento estratégico muito claro, de dinheiro, e tivemos dois 
parceiros muito importantes, o BNDES (BNDESPAR) e a FIR Capital (gestora de fundos de inves-
timentos) que colocaram montante de recursos, e trouxemos para o projeto os melhores do 
mundo que estavam pensando em polímero orgânico semicondutor. O que não temos no Brasil? 
RH temos, somos criativos, com potencial de criar muita coisa aqui. Dinheiro e estratégia são 
duas coisas intrinsicamente ligadas. Se não tem um planejamento estratégico como país para 
desenvolver inovação, o dinheiro não vai aparecer. Esses dois pilares precisamos olhar com mais 
cuidado para a Sunew não ser um caso fora da curva, apenas um caso de empresa de inovação 
que criou uma solução que pode sair para o mundo.

Eduardo Carvalho encerra o Painel : 

Por mais que a sociedade civil tenha papel fundamental, assim como cientistas, empresas, 
o principal de tudo é melhorar o acesso a informações. Falar de maneira mais fácil sobre mudan-
ças climáticas e investir na questão junto com as organizações, religiões e iniciativas privadas, 
trabalhando em conjunto.
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Caminhos para o aumento da ambição climática nacional

Alfredo Sirkis – secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC)

Em sua apresentação no Diálogo Talanoa, o secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas, Alfredo Sirkis, abordou os caminhos para o aumento da ambição climática no Brasil. Sirkis des-
tacou que o país ofereceu uma meta de redução drástica nas suas emissões de carbono, embora as metas 
em geral depositadas por todos os países signatários não garantiriam um limite razoável ao aumento da 
temperatura global. 

“Se todos os países signatários do Acordo de Paris que ofereceram as suas NDCs (sigla em inglês de 
Contribuição Nacionalmente Determinada) cumprirem religiosamente os seus compromissos, vamos chegar 
a 2030 com excedente de emissões de 12 bilhões de toneladas de gás efeito estufa e apontados para um 
aumento de 3°C até o final do século. Três graus é uma enormidade e uma catástrofe. Todo mundo sabia no 
momento em que o Acordo de Paris foi assinado, e que as NDCs foram depositadas na Assembleia Geral das 
Nações Unidas, que a importância não estava naqueles objetivos em si. Estava no fato de que era a primeira 
vez que todos os países se reuniam e ofereciam metas, ainda que, em alguns casos, muito modestas”, disse.

Segundo Sirkis, o Brasil, ao contrário, ofereceu uma meta de forte redução em suas emissões de carbo-
no, originada principalmente da diminuição do desmatamento. Desde 2004, o Brasil tem reduzido de forma 
significativa suas emissões. De 2004 a 2012, o país baixou sua área desmatada na Amazônia de 27 mil qui-
lômetros quadrados para menos de 5 mil quilômetros quadrados. Depois de aumentos e quedas nos anos 
seguintes, o país voltou a desmatar com perspectivas pouco positivas. 

“Daqui para a frente, será realmente um desafio enorme que o desmatamento não volte a subir como 
um foguete. De qualquer maneira, o Brasil, comparativamente, foi o país que mais reduziu suas emissões no 
mundo. Nós não somos um país decisivo. O país responde por 3% das emissões globais de carbono”, afirmou 
o secretário-executivo do FBMC, para quem os países mais determinantes para aumentar a ambição climática 
são a China e a Índia. Para Sirkis, o maior desafio atual é reduzir a queima de carvão e de combustíveis fósseis 
no setor de transportes. No entanto, se o Brasil e a Indonésia, os grandes países que emitem carbono por 
desmatamento, reduzirem suas emissões, existe alguma chance de se ampliar a ambição climática traçada 
no Acordo de Paris. 

“Temos que urgentemente ficar numa trajetória que aponte pelo menos para 2°C, que era o objetivo 
anterior das conferências do clima. Os cenários do IPCC sempre se confirmam. Houve uma época em que o 
IPCC dizia que 2°C seria o suficiente. Embora 2°C seja melhor que 3°C, 2°C não garante a sobrevivência de 
muitos países insulares. Também não garante que não haja um grande derretimento das geleiras da Groelân-
dia”, completou. 

O secretário-executivo do FBMC chamou a atenção para a necessidade da precificação do carbono para 
que se chegue à meta de elevação da temperatura global em até 1,5°C. 

“Teria que haver um esforço de emissões negativas brutal, como o reflorestamento na escala do ter-
ritório dos Estados Unidos. Há um sucesso muito grande nas técnicas que estão sendo desenvolvidas, de 
retirar diretamente o carbono da atmosfera. Existem essas técnicas, mas não têm a menor rentabilidade 
comercial”, disse. 

Por isso, Sirkis defendeu a incorporação do preço do carbono na economia. “A precificação que tem 
se falado mais se associa a uma ideia de taxação. Uma tonelada de carbono teria que ter o seu preço real. 
As externalidades daquelas emissões e da poluição têm que estar explícitas no preço, mas existe uma outra 
questão que o Brasil conseguiu avançar na Conferência de Paris e colocar no preâmbulo na chamada Declara-
ção de Paris, que é o reconhecimento do valor econômico do menos carbono”, explicou. 

Na prática, é preciso considerar que menos carbono vale dinheiro, inserindo o conceito na economia 
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mundial. “Isso é absolutamente fundamental. Se o aquecimento global e a mudança climática são os grandes 
problemas da humanidade, é preciso reconhecer que cada tonelada subtraída, não emitida ou absorvida, 
sequestrada da atmosfera, tem um valor intrínseco. Isso tem que ser incorporado como um novo ouro, um 
lastro de uma nova moeda”, disse.

Perspectivas para o Brasil na ação climática 

Sirkis vê o Brasil no limiar de um grande retrocesso diante das perspectivas eleitorais. O evento Diálo-
go Talanoa, promovido pelo CEBDS, foi realizado poucos dias antes do segundo turno das eleições, quando 
o candidato favorito à Presidência da República nas pesquisas era Jair Bolsonaro, do PSL. As declarações do 
candidato e de representantes de sua equipe que envolvem a ação climática têm sido rejeitadas por ambien-
talistas. Uma de suas propostas é retirar o Brasil do Acordo de Paris. 

“Não tenho dúvida de que o retrocesso vai se dar. Teremos postos-chave no governo – a começar pela 
Presidência da República –, os ministérios, os grandes órgãos de Estado, ocupados por forças que, no mínimo, 
não morrem de simpatia pelo tema. Vai haver um primeiro momento absolutamente caótico. O mais grave 
não é sequer o que vão decidir, mas a sinalização que eles estão dando”, disse. 

Segundo contou Sirkis, funcionários do Ibama têm sido ameaçados nos postos do órgão de fiscalização 
ambiental espalhados pelo Brasil. Essa sinalização aponta para um “aumento brutal” no desmatamento nos 
próximos meses, independentemente de qualquer decisão do futuro governo, a partir da atuação de grupos 
que buscam valorizar terras, que não são exatamente o segmento do agronegócio. 

“Há quadrilhas que estão desmatando para valorizar determinadas terras, botam uma pecuária de 
baixa produtividade para extrair madeira e vão fazer isso em outro lugar, logo que conseguirem vender esta 
terra valorizada. É uma atividade criminosa do ponto de vista estritamente econômico. É marginal, não faz 
parte do interesse econômico do grande agrobusiness brasileiro. Pelo contrário, pode criar sérios embaraços 
no comércio internacional. Por outro lado, é um segmento muito bem representado no bloco ruralista da 
Câmara dos Deputados”, afirmou. 

O secretário-executivo sugere enfrentar tal quadro com tranquilidade, pois a sociedade civil e os agen-
tes econômicos têm peso e as decisões de governo sobre a questão climática só de fato acontecem quando 
ocorrem na sociedade e na economia. 

“O governo chega cheio de vontade, diz que vai fazer e acontecer. Daqui a pouco fica num pântano. 
Tanto as boas intenções quanto as más caminham no Brasil em um terreno pantanoso. Não temos que perder 
a calma, nos apavorar ou ter medo”, afirmou. Desta forma, Sirkis disse ser preciso que os defensores da ação 
climática e do meio ambiente criem barreiras para impedir que o governo cometa “as atrocidades mais gra-
ves” e façam um trabalho para envolver cada vez mais a sociedade, principalmente as gerações mais jovens.  
“Vamos perceber que será uma fase, um momento triste na história do Brasil, mas vai passar. Vai passar e a 
gente vai continuar avançando”, concluiu.



Encerramento do  
Diálogo Talanoa 

Laura Albuquerque, assessora técnica do CEBDS

Reafirmamos que não há dúvida de que o Acordo de Paris é fundamental para o desenvolvimento do 
nosso país. As falas recentes expressaram isso claramente. Há um caminho de oportunidade e de urgência que 
devem ser considerado no planejamento das empresas, da sociedade civil, e, principalmente, dos governos.

Conforme falamos na abertura desse evento, o objetivo foi coletar as contribuições da sociedade civil, 
das empresas e dos diversos atores que geralmente não participam das negociações da Convenção Climática 
da ONU. Vamos consolidar e submeter todas essas contribuições oficialmente à Convenção das Nações Uni-
das, e tudo que nos foi enviado hoje vai ser disponibilizado online também. Esperamos com isso que nossas 
vozes e várias outras sejam consideradas nas negociações de 3 a 14 de dezembro, em Katowice, na Polônia. 

A preparação para atingir os objetivos de mitigação de longo prazo, como foi colocada aqui, envolve 
planejamento, ações de curto e médio prazos e a criação das bases necessárias para isso. As ações realizadas 
até 2030, quando vencem nossos compromissos, devem fazer parte de um programa de longo prazo, e serem 
consistentes com as ações subsequentes que forem sendo planejadas.

Isso significa que, no médio prazo, a economia brasileira não deve realizar apenas investimentos pontuais 
com vistas a alcançar especificamente essas metas e, sim, evitar a renovação dos ciclos tecnológicos que inves-
tem em tecnologias com emissão de gases de efeito estufa. A gente precisa requalificar a infraestrutura e as prá-
ticas e mudar o perfil exportador do Brasil, como vimos aqui nas diversas soluções tecnológicas apresentadas. 

O governo, em suas três esferas, e os setores empresariais devem implementar ao longo do tempo 
essas mudanças estruturais, que garantam as condições regulatórias, tecnológicas, fiscais e de financiamento 
para essa requalificação. Isso poderá consolidar o Brasil como uma nova liderança na economia mundial, se 
assim quiser. Isso é consistente com a trajetória em direção a conter o aquecimento global bem abaixo dos 
2°C, até o final do nosso século. O CEBDS se compromete a se manter nessa agenda e a articular esse diálogo 
com quaisquer que sejam os atores.

Muito obrigada a todos que estão aqui, que, acredito, querem também mudar a trajetória atual, à ex-
cepcional parceria com o Museu do Amanhã e a nossas tradutoras de libras.
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