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Para:   Representantes do grupo Ativistas para Questões Climáticas 
Assunto:  Objetivos de negociação no "World Energy" 
 
Bem-vindos às negociações para formulação de políticas climáticas e energéticas globais. Como líderes 
do crescente movimento de ações climáticas, vocês estão trabalhando incansavelmente pela adoção 
de ações e políticas mais fortes para lidar com as mudanças climáticas. 
 
Seu grupo inclui organizações não-governamentais (ONG) fundadas principalmente em países que são 
grandes emissores (EUA, União Europeia e, mais recentemente, China e Índia), mas que trabalham juntos 
para estabelecer uma associação em todos os países, incluindo as nações em desenvolvimento – aquelas 
que menos contribuem para a mudança climática, mas que vão sofrer suas piores consequências. Seu 
grupo inclui líderes de organizações como 350.org, World Wildlife Fund, Sierra Club, Climate Action 
Network International, the Youth Climate Movement, Mothers Out Front e Greenpeace.  
 
Como ONGs, vocês não têm o poder de implementar políticas ou fazer grandes investimentos financeiros 
que controlem a infraestrutura energética da economia global. No entanto, ao contrário de outros grupos, 
vocês não estão subordinados a interesses escusos, e são livres para defender políticas e ações que 
poderiam quebrar impasses e levar a sociedade a solucionar, rápida e efetivamente, a mudança climática.  
 
Seu objetivo é promover o acordo mais forte possível de limitação das emissões de gases do efeito estufa 
(GEE), começando imediatamente. Façam o melhor possível no tempo que lhes foi alocado. 
 
Os principais dados científicos disponíveis mostram que os gases de efeito estufa (GEE) emitidos por 
atividades humanas já estão mudando o clima terrestre, que os riscos de continuar a permitir ainda mais 
mudanças climáticas são graves para a nossa economia e o bem-estar humano, e que evitar os piores 
impactos é possível. O objetivo aceito internacionalmente é limitar o aumento da temperatura média global 
a no máximo 2 °C acima dos níveis pré-industriais. Um aquecimento acima de 2 °C é ameaçador para a 
economia e o bem-estar humano de todas as nações. Apesar da resistência que devem encontrar dos 
outros grupos, vocês sabem que os especialistas em climatologia também concordam com essa avaliação. 
 
O movimento de ação climática ainda está dando seus primeiros passos, mas está crescendo. O consenso 
científico é claro: mais de 97% dos cientistas climáticos concordam que há alterações climáticas 
acontecendo neste momento, que suas causas são as atividades humanas e que seus impactos podem ser 
devastadores.1 A janela de oportunidades para ação está se fechando rapidamente e, sem ação, os pobres, 
os jovens de hoje e as gerações futuras irão sofrer desproporcionalmente. À medida que os impactos 
da alteração climática se intensificarem, a vontade política para aprovar uma política climática significativa 
tenderá a crescer. Felizmente, a maioria do público já acredita que a mudança climática é real e que as 
atividades humanas contribuem significativamente para ela.1 A maioria apoia que haja pelo menos 
algum nível de ação para limitar as alterações do clima. Além disso, tomar medidas para reduzir o uso 
de combustíveis fósseis e substituí-lo por fontes de energia limpa traria inúmeros benefícios sociais e 
para a saúde não relacionados à mudança do clima, incluindo a melhora da qualidade do ar e da saúde 
cardiovascular, taxas mais elevadas de atividade física, cidades mais verdes, melhor segurança alimentícia 
e energética e novos postos de trabalho. Quanto mais cedo começarmos, mais barato e menos traumático 
será. 
 

                                                      
1 Cook J. 2013. The scientific consensus on climate change. Europhysics News 44:29-32. 
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No entanto, embora haja forte potencial para a mudança, as alterações climáticas ainda ficam na lista de 
prioridades menores da maioria das pessoas, muito abaixo da economia, emprego e medos de terrorismo 
ou guerra civil. Vários governos são reféns do setor de combustíveis fósseis e outros interesses escusos. 
Esses interesses também tiveram êxito em confundir o público usando a estratégia da indústria do tabaco: 
colocar a ciência em dúvida. Eles conduziram uma campanha conjunta de relações públicas e publicidade 
para sugerir que não havia um consenso entre os cientistas, que não sabemos bastante, e que os riscos 
haviam sido exagerados.2 Devido, em parte, aos seus esforços, muitas pessoas também subestimam a 
aceitação pública das alterações climáticas causadas pelo homem, tornando aqueles que acreditam nas 
ações humanas como causadoras das alterações climáticas menos dispostos a discutir abertamente com 
os demais.3 O desafio de vocês é mudar o discurso da incerteza, o silêncio e o status quo no sentido 
de uma ação significativa, o mais rápido possível. 
 
Ao mesmo tempo em que uma mudança radical pode ser difícil, existem algumas tendências positivas 
apontando para um crescente apoio político para a ação climática: 

 Nos EUA, tanto Democratas quanto Republicanos apoiam várias políticas climáticas e energéticas, 
incluindo descontos fiscais para veículos energeticamente eficientes e painéis de energia solar, 
regulação do CO2 como poluente e eliminação de todos os subsídios para o setor de combustíveis 
fósseis.4 

 Na União Europeia, 90% dos cidadãos veem as alterações do clima como um problema sério; 80% 
reconhecem que combater as mudanças climáticas e aumentar a eficiência energética podem 
impulsionar a economia e o nível de emprego.5  

 O movimento pelas ações climáticas está crescendo e vem obtendo alguns ganhos impressionantes. 
Por exemplo, em um único dia de ação internacional, em 2009, a 350.org organizou mais de 5.200 
demonstrações sincronizadas em 181 países. As ferramentas de mídia social, com seu alcance global 
e capacidade de compartilhamento de informações, são bem adaptadas a um movimento de abordagem 
de um problema global que afetará desproporcionalmente a geração mais jovem, justamente a geração 
que mais faz uso da mídia social. 

 
Como grupo, vocês vão: 

1. Defender que o grupo Preço de Carbono adote um preço alto sobre as emissões de carbono, o mais 
rápido possível. 

2. Fazer pressão sobre as outras cinco equipes para incentivá-las a tomar ações que contribuam para 
resolver o problema da mudança climática e ajudar os setores e empresas que vocês representam. 

 
1. Tomem uma posição firme por um preço de carbono alto. Os economistas concordam que internalizar 
os custos ambientais e sociais das emissões de GEE através de um preço de carbono pode ser a melhor 
maneira de reduzir as emissões globais de GEE. Adotar um preço de aumentaria os custos dos 
combustíveis fósseis, mas os impostos coletados poderiam voltar para os cidadãos, serem usados para 
reduzir o déficit e/ou serem usados para compensar empresas e governos cujos lucros ou trabalhos 
sejam ameaçados pelo aumento do custo de combustíveis fósseis. Se a receita voltasse ao público 
como dividendos ou cortes fiscais, estima-se que 66% dos americanos receberia de volta tanto ou mais 
do que pagam nos aumentos de custos dos combustíveis fósseis.6  

2. Pressionem as outras equipes a adotar ações fortes. Ao contrário de vocês, todos eles têm capacidade 
para implementar políticas e tomar decisões que podem mover a sociedade em direção à redução das 
emissões. Pressionem o grupo Fornecimento de Energia para eliminar os subsídios atuais para os 
combustíveis fósseis e tributá-los, subsidiar as energias renováveis e promover P&D que possa levar 
a melhorias dos custos de inovações. Pressionem o setor de combustíveis fósseis a diminuir o escape 
de metano resultante da produção e da distribuição de gás natural. Projetos de eficiência energética podem 
reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e, muitas vezes, têm períodos de retorno curto e economias 
de custo líquido no longo prazo. Pressionem o grupo Eficiência Energética a adotar políticas fortes para 

                                                      
2 E. Conway e N. Oreskes (2010) Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from  
  Tobacco Smoke to Global Warming. Bloomsbury Press. 
3 Kahan, et al.. 2012. Nature Clim. Change 2:732-735; Leviston et al. 2013. Nature Clim. Change 3:334-337. 
4 Leiserowitz A, et al. 2014. Public support for climate and energy policies in November 2013. New Haven, CT 
5 http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm 
6 http://citizensclimatelobby.org/about-us/faq/ 



acelerar a taxa de melhoria da eficiência energética do setor industrial, residencial e de edifícios comerciais, 
equipamentos e transporte. Vários especialistas acreditam que é possível melhorar a eficiência energética 
em geral a uma taxa de 3,5% ao ano com custos iniciais modestos e economia crescente. O grupo 
População e Consumo pode implementar políticas que retardem o crescimento populacional por meio 
da educação para todos, especificamente para a população feminina, e do fornecimento de informações 
e acesso a cuidados com a saúde e contracepção. Pesquisas mostram que, além de um certo ponto, 
o aumento na renda e no consumo per capita não aumenta muito, ou em nada, o bem-estar. Eles também 
podem implementar políticas que tornem mais lento o crescimento do consumo per capita, focando no  
bem-estar e não no consumo material (por ex., o índice de Felicidade Interna Bruta do Butão). O grupo Solo 
e Agricultura pode promover políticas que reduzam as emissões de metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O), 
ambos ricos em GEE. 

Vocês não têm muita influência ou status quo em comparação com os grupos de lobistas para o setor 
de combustíveis fósseis. Usem quaisquer táticas que considerem apropriadas. Mantenham o padrão 
moral alto. Considerem demonstrações de paz e resistência pacífica.  
 
Boa sorte. O futuro depende do seu sucesso.  


