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Para:  Representantes do grupo População e Consumo 
Assunto:  Objetivos de negociação no "World Energy" 
 
Bem-vindos às negociações para formulação de políticas climáticas e energéticas globais. Vocês 
representam a voz pública combinada de ministérios de governos, Nações Unidas, organizações não 
governamentais ao redor do mundo e do espectro político (como a UNICEF, a Zero Population Growth 
e o Club for Growth), organizações religiosas, movimentos de mudança social e organizações 
empresariais tais como câmaras de comércio. 

Vocês vão tomar decisões para as próximas duas décadas em duas áreas: (1) População e (2) 
Desenvolvimento econômico, especificamente crescimento do consumo per capita.  

Vocês tomarão decisões como um todo. O objetivo é alcançar os melhores resultados para os grupos 
de interesse representados por vocês. 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. Os especialistas internacionais em ciências 
climáticas estão de acordo com essa avaliação.  

No entanto, vocês devem equilibrar o imperativo para evitar alterações climáticas perigosas com as 
necessidades de suas partes interessadas, incluindo as populações dos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento; ricos e pobres; e as empresas, a sociedade e os formuladores de políticas que 
fornecem sua licença para operar e regulam suas atividades.  

A população mundial hoje excede os 7,1 bilhões. O programa populacional da ONU projeta que a 
população vai ultrapassar 9 bilhões em 2050 e 10 bilhões em 2100. A maior parte deste crescimento é 
esperado no mundo em desenvolvimento, onde a renda per capita, o uso de energia e as emissões 
de GEE per capita são baixos. Pobreza, desnutrição e doenças são comuns na maioria das nações em 
desenvolvimento. Os governos desses países buscam desenvolver suas economias tão rapidamente 
quanto possível para obter a saúde, a educação, e as oportunidades sociais e econômicas que o mundo 
desenvolvido desfruta atualmente. 

Em todo o mundo, o PIB per capita está crescendo em torno de 2,2%/ano. O crescimento do PIB/capita, 
no entanto, é muito mais alto nas nações em desenvolvimento rápido, incluindo China, Índia, Brasil, 
Indonésia, etc., e mais baixo nas nações desenvolvidas. Como resultado, o uso de energia e as 
emissões de GEE estão crescendo muito rapidamente nas nações em desenvolvimento (o PIB é 
obtido multiplicando-se a população pelo PIB per capita).  

É impossível cumprir a meta global de no máximo 2 °C de aquecimento se as tendências atuais de 
crescimento populacional e econômico continuarem nos países em desenvolvimento – e se a energia 
necessária para isso continuar a vir dos combustíveis fósseis. Alguns grupos nos países desenvolvidos 
argumentam que as nações em desenvolvimento deveriam implementar programas de controle 
populacional, tais como a política do filho único da China, para retardar o crescimento de suas 
populações. Outros grupos argumentam que políticas para dar mais poder às mulheres (alfabetização 
e educação, oportunidade de emprego, investimentos em saúde pública) não só promoverão os direitos 
humanos, mas levarão à redução dos tamanhos das famílias, o que ajudará a reduzir o crescimento 
projetado da população. 

Em contrapartida, muitos dos países em desenvolvimento apontam para a enorme disparidade no 
consumo per capita entre os países ricos e pobres, observando que os ricos consomem uma parte 
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desproporcional dos recursos globais e que as emissões de GEE per capita nos Estados Unidos, 
Europa, Japão e outros países desenvolvidos são muito maiores do que em suas nações. Eles 
apontam que a maioria das emissões de GEE acumuladas desde a revolução industrial veio das 
nações desenvolvidas, as quais usaram esses combustíveis fósseis para impulsionar seu crescimento 
econômico e, alegam, agora querem impedir que os pobres do mundo façam o mesmo. Eles afirmam ter 
o direito de desenvolver as suas economias, e exigem que o mundo desenvolvido faça grandes reduções 
nas emissões de GEE e no uso dos recursos, mesmo que isso diminua o ritmo de crescimento de suas 
economias. 

 

Enquanto mudanças radicais podem ser difíceis, existem algumas tendências positivas apontando para 
um crescimento mais lento da população e maneiras de melhorar o bem-estar sem um crescimento 
ilimitado do consumo: 

 A taxa de crescimento da população global tem caído, de cerca de 2,0% ao ano em 1970 para cerca 
de 1,2% ao ano em 2013. No entanto, a população maior, 7,2 bilhões hoje em comparação a 3,7 
bilhões em 1970, significa que o número de pessoas adicionadas à população mundial hoje é maior, 
cerca de 77 milhões por ano. 

 Historicamente, melhorias em saúde pública, segurança dos alimentos e educação reduzem a 
mortalidade infantil e as taxas de mortalidade em geral; depois de um longo período, a fertilidade 
e o tamanho familiar desejado caem também, diminuindo a velocidade do crescimento populacional, 
um processo conhecido como transição demográfica. O programa populacional da ONU e vários 
demógrafos acreditam que este processo continuará ao redor do mundo, e vale notar que a transição 
pode ser acelerada com políticas que forneçam informações e acesso a cuidados de saúde, 
contracepção e educação, principalmente para mulheres e meninas.  

 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. 

 O Butão enfatiza a necessidade de aumentar a Felicidade Interna Bruta em vez de PIB como sua 
meta nacional. Nações, como França e Reino Unido, exploram como medir e aumentar o bem-estar 
e a felicidade de seus cidadãos em vez de apenas maximizar o PIB per capita. 

Vocês vão realizar três ações: 

1. Definir o crescimento da futura população global e do PIB/capita.  

2. Defender que o grupo Preço de Carbono estabeleça um preço sobre as emissões de GEE, 
(se desejar – vocês podem argumentar que deveria haver algum preço sobre as emissões de GEE, 
acima de zero). 

3. Fazer pressão e negociar com as outras cinco equipes para incentivá-las a tomar ações que 
contribuam para resolver o problema da mudança climática e, ao mesmo tempo, aumentem o bem-
estar das pessoas e dos grupos representados por vocês. O peso de resolver a crise climática não 
pode ser carregado pelos mais pobres dos pobres, aqueles que precisam erguer-se da pobreza 
e  juntar-se à crescente classe média global. 

Notas sobre as ações: 

1. Vocês podem propor possíveis caminhos para a futura população global e PIB/capita para 
refletir o impacto das políticas defendidas por vocês. Políticas populacionais podem variar de educação 
para a população feminina e informações e acesso a contraceptivos até limites obrigatórios para o 
tamanho familiar, como a política do filho único na China. Políticas para limitar o consumo per capita 
podem incluir tributação progressiva ou altas taxas de valor agregado, principalmente em itens de luxo. 
Considere como os caminhos propostos por vocês para população e PIB/capita afetariam aqueles em 
nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Considere como vocês terão que implementar essas 
políticas, incluindo como enfrentarão resistência pública a quaisquer das políticas propostas.  

2. Tomem uma posição quanto ao preço de carbono. Os economistas reconhecem que internalizar 
os custos ambientais e sociais das emissões de gases do efeito estufa através de um preço de carbono 
(por ex., via uma taxa) pode ser a melhor maneira de reduzir as emissões globais de GEE. No entanto, 



a adoção de um preço de carbono causaria mais prejuízos aos pobres (tanto em nações desenvolvidas 
quanto em desenvolvimento) do que aos ricos. Se houver uma taxa sobre o carbono, defendam que a 
receita gerada retorne ao público e não às empresas de energia. As nações em desenvolvimento e os 
pobres do mundo serão fortemente afetados pelos preços mais elevados de energia, em comparação 
com os ricos. Vocês são a voz deles nessas negociações. 

3. Pressionar e negociar. Outros grupos têm a capacidade de adotar ações para diminuir as emissões 
de GEE e limitar as alterações climáticas. O grupo Fornecimento de Energia pode investir em energias 
renováveis que não gerem GEEs, e tributar ou regular a produção de combustíveis fósseis. O grupo 
Eficiência Energética pode investir em tecnologia e programas para melhorar a eficiência energética 
em prédios, veículos e infraestruturas. O grupo Solo e Agricultura pode promover políticas que reduzam 
as emissões de metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O), ambos ricos em GEE. Na medida em que esses 
outros grupos forem bem-sucedidos na redução da demanda de energia e da intensidade do teor de 
carbono do sistema de energia, as emissões globais de GEE poderão cair, mesmo que a população 
global e a riqueza continuem a crescer.  


