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1. Antecedentes

o

Somente a partir dos anos 90, os temas ambientais começam a entrar com alguma relevância na
agenda internacional da indústria brasileira. De início, essa “entrada” disse respeito exclusivamente às
empresas exportadoras de alguns setores – celulose e papel, têxteis e calçados – que enfrentavam, em
países da União Europeia, esquemas de certificação voluntária de produtos e processos de produção,
como os ecolabels.
Esses padrões ambientais eram percebidos pelas empresas como um obstáculo potencial ao acesso aos
seus mercados de exportação. As grandes empresas industriais exportadoras confrontadas com tais
requisitos de certificação ou rotulagem de seus produtos e/ou matérias primas administraram esse
desafio por conta própria, enquanto o Governo brasileiro manifestava repetidamente sua rejeição à
articulação entre as agendas de comércio e meio ambiente, apontando para os riscos do
“protecionismo ambiental”. Nesse período, com a exceção daquelas empresas e dos setores a que
pertenciam, o tema ambiental e, de forma mais específica, a conexão comércio – meio ambiente, não
foi objeto de maior atenção por parte da indústria e de suas entidades de representação.

2. A indústria frente à emergência da agenda climáticaaa

aa

Esse quadro começa a mudar com a crescente relevância do tema climático na agenda de negociações
e governança internacional. O processo de preparação para a CoP 15, em Copenhague (dezembro de
2009), gerou mobilização inédita dos setores público e privado no Brasil. De acordo com Viola
(2010), nos meses de junho a setembro de 2009, formaram-se três coalizões empresariais demandando
mudanças na política climática brasileira” e defendendo, com graus variados de assertividade, a
assunção, pelo país, de compromisso formal nas negociações climáticas e de políticas de redução da
curva de crescimento de emissões (ou mesmo de redução das emissões)1 .
O compromisso voluntário assumido pelo país, em Copenhague, de implementar ações de mitigação
produziu importantes mudanças institucionais, sendo consolidado domesticamente na Lei nº 12.187,
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Viola, E. (2010). Impasses e perspectivas da negociação climática global e mudanças na posição brasileira
Breves 30, CINDES, março. Das três coalizões criadas em 2009, apenas uma – a Fórum Clima – voltaria a se
manifestar explicitamente em relação à agenda climática internacional. Em 2015, nos meses que antecederam à
CoP 21, em Paris, o Fórum Clima divulgou nova versão da Carta Aberta ao Brasil sobre Mudança do Clima,
“atualizando” aquela elaborada e divulgada em 2009. Nessa nova Carta, “as empresas do Fórum Clima renovam
e ampliam os compromissos assumidos na Carta Aberta de 2009 e propõem ao poder público um conjunto de
sugestões para posicionamento e ações nos âmbitos nacional e internacional da agenda climática”. Também em
2015, algumas grandes empresas nacionais se associam a iniciativas internacionais relacionadas à
implementação da agenda climática.
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de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) que
também define os instrumentos para sua implementação2.
Em 2012, frente à perspectiva de realização da Conferência Rio mais 20, a entidade nacional de
representação da indústria (Confederação Nacional da Indústria, CNI) – que, em 2009, se posicionara
contrária à assunção, pelo Brasil, de compromissos quantificáveis antes que isso fosse feito pelos
outros grandes emissores – formulou documento em que são enunciados os posicionamentos básicos
da entidade em relação à agenda climática. Tais posicionamentos vigoram até hoje e compõem a
coluna vertebral da visão da CNI e de grande parte da indústria em relação à agenda ambiental e
climática internacional.
No plano conceitual, a CNI defende o equilíbrio entre as três dimensões do desenvolvimento
sustentável (econômica, social e ambiental) e explicita preocupações com conceitos que, em benefício
da dimensão ambiental, “enfatizem limitações ao desenvolvimento econômico e social” e ao
imperativo de crescimento econômico e de geração de riqueza.
No plano doméstico, o foco é colocado na agenda do “Custo Brasil”, ou seja, na superação dos
obstáculos regulatórios e institucionais que hipotecariam os esforços de crescimento industrial e de
geração de sustentabilidade3 .
No plano internacional, a CNI reafirma o princípio de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”
segundo o grau de desenvolvimento dos países, defende o aperfeiçoamento da governança global,
através da implementação de mecanismos operacionais de financiamento e de transferência de
tecnologia para países em desenvolvimento, e sustenta que a autonomia dos países na escolha de suas
trajetórias de desenvolvimento deve ser preservada. Além disso, os esforços empreendidos ou em
curso da indústria brasileira, na redução de emissões, deveriam ser reconhecidos nas negociações.
A postura oficial da indústria expressa no documento assemelha-se bastante à posição do governo
brasileiro, especialmente nos planos conceitual e internacional. Neste último, a assimetria entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento (o Brasil entre estes) e a defesa da autonomia nacional orientam
o posicionamento da indústria, em linha com o paradigma dominante na política externa brasileira ao
longo do processo de industrialização por substituição de importações.
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O compromisso voluntário nacional apresentado pelo Brasil visava à redução das emissões nacionais na faixa
de 36,1% a 38,9% em relação à sua projeção para 2020 e envolvia principalmente o Setor Mudança do Uso da
Terra e Florestas e secundariamente os setores Energia e Agropecuária.
3

A agenda do Custo Brasil prioriza os obstáculos tributários, trabalhistas, de infraestrutura e regulatórios que
comprometeriam a busca de competitividade pela indústria.
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3. O Plano Indústria e a “excepcionalidade” do setor aaaaaaaa
No plano governamental, o passo seguinte no processo de implementação da PNMC foi a adoção e a
elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação das Mudanças Climáticas, entre os quais
aquele dedicado à indústria.
Num primeiro momento (2010), o único plano que deveria fazer referência a algum setor industrial –
em função dos compromissos assumidos pelo Brasil – seria o de Substituição do Carvão de
Desmatamento por Florestas Plantadas na Siderurgia. Em 2011, determinou-se a elaboração dos
Planos Setoriais dos seguintes setores: Indústria de Transformação e Bens de Consumo Duráveis,
Indústria Química Fina, Indústrias de Base, Papel e Celulose, Construção Civil – além de setores de
serviços. Decidiu-se, posteriormente, que a primeira fase do Plano para a Indústria teria como foco as
indústrias de Alumínio, Cimento, Papel e Celulose e Química. Na segunda fase, seriam contempladas
as indústrias de Ferro e Aço, Cal e Vidro com a incorporação progressiva de todos os demais setores
da Indústria de Transformação até 20204 .

O Plano para a Indústria de Transformação e Bens de Consumo Duráveis adota como referência a
meta de redução de emissões de processos industriais e uso de energia no setor industrial de 5% em
relação ao cenário tendencial (Business As Usual) projetado para 2020, mas registra que as reduções
de emissões por parte da Indústria de Transformação não são necessárias para o cumprimento dos
compromissos

do Brasil apresentados na COP-15, em 2009, bem como dos desdobramentos

nacionais consubstanciados na Política Nacional de Mudança Clima (PNMC).
A preocupação central aqui é que as ações de redução de emissões não comprometam o
desenvolvimento industrial e que “características peculiares da Indústria de Transformação” em
relação a outras atividades emissoras de GEE sejam levadas em conta para evitar perda de
competitividade da indústria e não comprometer “a ampliação da produção industrial necessária ao
desenvolvimento”.
Entre as características peculiares da indústria, o documento se refere ao fato de que “a continuidade
do desenvolvimento econômico e social no Brasil requer o crescimento acelerado do consumo de bens
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Como estabelecido no Decreto nº 7.390/2010, os Planos Setoriais deveriam ser submetidos a revisões em
períodos regulares não superiores a dois anos até 2020. Não houve, contudo, nenhuma atualização do Plano
posteriormente à instituição da PNMC, a qual mantém o núcleo do texto inicial do plano e os compromissos e
estimativas apresentados em 2009.
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industriais, tendo em vista que o consumo per capita desses bens no país está abaixo da média
mundial e até de outros países em desenvolvimento com níveis similares de renda”.
Outra característica diferenciadora da indústria de transformação: seus produtos são, em sua maioria,
“comercializáveis internacionalmente (tradables) (...) e as elevações internas de custo implicam perda
de competitividade e risco de substituição da produção doméstica por importações”.
O documento governamental acolhe as posições da indústria não apenas ao afirmar o papel
“diferenciado” da indústria e sua excepcionalidade do ponto de vista do desenvolvimento econômico
e social da indústria, mas também ao sustentar haver evidências robustas de que a indústria brasileira
é mais eficiente do que a média mundial, em termos de emissões de GEE por unidade (tonelada) de
produto de bens industriais, ao menos nos setores responsáveis pela maior parte das emissões de
GEE5.
São estes setores – os mais intensivos em emissão de GEE – que seriam escolhidos como objeto da
primeira fase do Plano Indústria: trata-se dos setores de alumínio, cal, cimento, ferro-gusa e aço, papel
e celulose, química e vidro6 .
A negociação e a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, marcam a apresentação, pelo Brasil, de seu
segundo compromisso de redução de emissões. Trata-se da NDC (sigla em inglês para contribuição
nacionalmente determinada), uma meta de redução de 37% das emissões de GEE brasileiras até 2025,
além de uma indicação de redução adicional de 43% das emissões nacionais até 2030, com base nos
níveis registrados em 2005. Enquanto o compromisso de 2009 se aplicava apenas aos setores de uso
da terra, agropecuária, energia e siderurgia, a NDC se aplica ao conjunto da economia, embora, no
caso da indústria, não haja metas de redução de GEE7 .

4. O Acordo de Paris: novas preocupações aaaaaaaaaaaaaaaaa
__________________________________________________________________________
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Esse diferencial se explicaria “tanto pela maior eficiência das instalações industriais no processamento do
carbono e de outros GEE, quanto pela participação excepcionalmente elevada de fontes renováveis na matriz
energética brasileira (hidroeletricidade e biomassa), se comparada com os padrões internacionais”.
6

“Em conjunto, eles foram responsáveis, em 2005, por quase 90% das emissões diretas de GEE da Indústria de
Transformação, e por mais da metade das emissões derivadas da queima de combustíveis fósseis na indústria.
Em 2009, o peso destes setores no Valor Bruto da Produção industrial foi de aproximadamente 19%, embora
inclua apenas pouco mais de 5% das empresas industriais”. Ainda segundo o documento, esses setores “serão
objeto de institucionalização célere de regime de MRV, assumirão compromissos setoriais e serão contemplados
por instrumentos customizados de fomento à eficiência de emissões”. MRV é a sigla em inglês para
mensuração, comunicação e verificação.
7

No setor industrial, a NDC brasileira busca promover novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas
de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono.
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A apresentação, pelo Brasil, da NDC ao Acordo de Paris gera um novo ciclo de produção de
documentos de posicionamento da CNI em relação à agenda climática. Nessa fase, sem que os
princípios e posicionamentos apresentados no documento elaborado para a Conferência Rio mais 20
tenham sido alterados, agregam-se quatro novas preocupações:
• a agenda de regulamentação do Acordo de Paris. Aqui, a preocupação é que a
regulamentação de diversos aspectos do Acordo gere custos adicionais para a indústria e dificulte seu
acesso a financiamento e transferência de tecnologia8 ;
• a deterioração da situação econômica e da competitividade da indústria, ao longo da
segunda década do século, o que reforça o posicionamento de rejeição a medidas que possam resultar
em aumento dos custos de produção para a indústria;
• os impactos potenciais dos compromissos adicionais da NDC brasileira – relacionados aos
setores de infraestrutura, energia e uso da terra – sobre a indústria. Estes compromissos podem afetar
as relações entre a indústria e os setores referidos, o que – nos termos de um documento conjunto da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC) de 2018, “faz com que medidas a serem tomadas para cumprir os compromissos firmados
pelo Brasil na COP 21 tenham maior complexidade ao serem adotadas pela indústria, na comparação
com outros setores econômicos”9 . Assim como no Plano Indústria, reafirma-se aqui a
excepcionalidade da indústria em relação aos demais setores econômicos, em função de seu papel no
modelo de desenvolvimento adotado no país; e
• as possíveis implicações do não cumprimento das metas da NDC brasileira, e mais
especificamente da redução do desmatamento, para o setor industrial. Nesse cenário, a hipótese de
adoção de instrumentos de precificação de carbono no ambiente doméstico para cumprir os
compromissos estabelecidos na NDC brasileira é explorada por trabalho da CNI, que conclui que tal
medida “traria consequências sobre todo o sistema produtivo brasileiro, podendo gerar efeitos
perversos sobre a sua competitividade, afetando inclusive o cumprimento de futuros acordos
comerciais”10.

__________________________________________________________________________
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CNI (2016). Contribuição da indústria aos aspectos em regulamentação no Acordo de Paris.

9

MDIC e CNI (2018). Mudança do clima e indústria brasileira. Iniciativas e recomendações estratégicas para
implementação e financiamento da NDC do Brasil. De acordo com esse documento, “há medidas adicionais que
possuem interface direta com a cadeia da indústria. Portanto, o setor industrial está atento à viabilidade técnicoeconômica e político-institucional do cumprimento dessas medidas adicionais pelo Brasil, o que traz riscos e
oportunidades para a cadeia de valor da indústria”.
10

CNI (2020). A precificação do carbono e os impactos na competitividade da cadeia de valor da indústria –
sumário executivo. Na realidade, é apenas em cenários de crescimento econômico sustentado simultaneamente
ao não cumprimento da meta de desmatamento zero até 2030 que a hipótese de recurso à precificação do
carbono como instrumento adicional para garantir o atendimento aos compromissos da NDC do Brasil faz
6
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Além do posicionamento formal por meio de documentos e da produção de estudos para subsidiar
tecnicamente aquele posicionamento11 , outra dimensão relevante da atuação da indústria, através da
CNI, frente à agenda ambiental e climática diz respeito ao fortalecimento de sua articulação
institucional com o MDIC, como ilustrado pela elaboração e publicação de um documento
compartilhado pelas duas instituições, em 2018.
Essa articulação produziu, nos termos desse documento, “a agenda conjunta com o setor industrial
para a implementação do PNMC”, iniciada a partir da elaboração do Plano Indústria e do
estabelecimento de um Acordo de Cooperação Técnica MMA/MDIC/CNI, em 2012, sendo
operacionalizada pela Comissão Técnica do Plano Indústria (CTPIn) e posteriormente pelo Comitê
Técnico da Indústria de Baixo Carbono (CTIBC)12 .

5. Os drivers do posicionamento da indústria aaaaaaaaaaaaaaa
De modo geral, o posicionamento da indústria frente à agenda ambiental e climática internacional é
marcado por preocupações defensivas, guiadas pela percepção de que a crescente relevância de tal
agenda gera mais riscos do que oportunidades.
Esse posicionamento pouco difere daquele que a indústria brasileira adota diante da agenda e das
negociações comerciais. Nesta, prevalece a demanda por “tratamento diferenciado e mais favorável”
para países em desenvolvimento – e para o Brasil. Naquela, reivindica-se o princípio, constante no
Protocolo de Kyoto, de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, entre países desenvolvidos e
em desenvolvimento.
Em ambas as frentes, o posicionamento da indústria aproxima-se significativamente daquele dos
sucessivos governos brasileiros: a reivindicação do status de país em desenvolvimento – e do direito a
fazer menores concessões nas negociações, além de obter acesso privilegiado a mercados,
financiamentos e tecnologias – e a afirmação da autonomia nacional para escolher a trajetória de

sentido. No entanto, como observa o documento de avaliação do PNMC, elaborado em 2019, pela Comissão de
Meio Ambiente do Senado Federal, as emissões (em relação às quais o Brasil assumiu compromissos
internacionais de redução para 2020) foram projetadas sob premissas que não se concretizaram (crescimento
médio do PIB de 5% a.a.), o que facilitou o atingimento da meta pelo Brasil, mesmo com crescentes taxas de
desmatamento e expansão da geração de energia elétrica por fontes não renováveis”.
11

Segundo MDI e CNI (2018), “no período 2009 a 2016 (COP-15 a COP-22), a CNI produziu documentos
anuais de posicionamento do setor industrial em relação às negociações internacionais no âmbito da UNFCCC.
Tais documentos foram publicados e entregues às entidades de governo, antes de cada COP, e abordaram
tópicos como mitigação, adaptação, precificação de carbono, transferência de tecnologia, financiamento da
economia de baixo carbono etc”.
12

Dentro do setor industrial, a CNI coordena a Rede Clima da Indústria Brasileira e estabeleceu a Câmara
Técnica em Adaptação às Mudanças Climáticas.
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desenvolvimento econômico e social. Além disso, nas duas frentes de negociação, os fatores que
conformam o chamado Custo Brasil aparecem como capazes de justificar a baixa capacidade da
indústria para fazer concessões e arcar com os custos de ajustes produtivos e de investimentos de
modernização.
No caso da agenda ambiental e climática internacional, agrega-se a afirmação de que a agenda de
sustentabilidade não pode ser um obstáculo para os objetivos de desenvolvimento e o crescimento da
indústria. Em um primeiro momento, o conceito de “economia verde” é identificado como portador
deste tipo de risco, posteriormente associado a instrumentos de política ou em elementos das
negociações internacionais que possam implicar em elevação de custos e perda de competitividade da
indústria brasileira.
A apresentação, pelo Brasil, de sua NDC, no âmbito do Acordo de Paris levou a indústria a
intensificar sua atuação em relação à agenda climática internacional. De fato, a NDC estabelece
compromisso válido para a economia como um todo e não se limita a determinados setores – como
fizera o compromisso brasileiro de 2009.
Esta mudança “aproxima” a agenda climática das preocupações de competitividade da indústria
brasileira, já que metas não cumpridas em relação ao desmatamento, por exemplo, podem gerar
pressões para a adoção de instrumentos que onerem o setor industrial e sua competitividade13 . Além
disso, metas aplicadas a setores que produzem insumos ou que fornecem serviços para a indústria
podem produzir o mesmo efeito.
O fato de que esta “aproximação” ocorra em um período marcado pelo péssimo desempenho
econômico e de perda de competitividade em grande parte da indústria apenas intensifica a percepção
de risco associada à evolução da agenda internacional e ao cumprimento dos compromissos do Brasil
no Acordo de Paris.
O “ativismo” da CNI diante da agenda climática internacional – produção de documentos de posição
e estreita articulação institucional com o MDIC – expressa um esforço para criar algo como uma
“salvaguarda preventiva” que proteja a indústria de propostas e medidas – internacionais e domésticas
– motivadas por preocupações climáticas e percebidas como capazes de onerar seus custos e sua
competitividade.

__________________________________________________________________________
13

Do ponto de vista da economia política, a indústria poderia vir a pressionar atores públicos e o setor do
agronegócio no sentido de assegurar o cumprimento das metas brasileiras relacionadas à redução do
desmatamento, o que evitaria – ou reduziria a possibilidade – de que esforços de mitigação fossem exigidos do
setor industrial. Na prática, porém, tal cenário ainda não se concretizou.
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Em que pese o “ativismo” da principal entidade representativa do setor, parece inescapável a
constatação de que os temas que compõem a agenda ambiental e climática internacional ainda se
mantêm relativamente distantes do radar de pelo menos uma boa parte da indústria. Há alguns fatores
que podem ser invocados para explicar essa situação.
O fato de a indústria brasileira apresentar baixo coeficiente de exportação (e de importação também) é
um deles. A conexão entre meio ambiente e comércio somente é relevante para setores intensivos em
comércio e tais setores pertencem em grande medida à agropecuária e a algumas indústrias
processadoras destes produtos. Além disso, as exportações industriais do Brasil concentram-se, para a
maioria dos setores, em mercados pouco exigentes ambientalmente, como os mercados da América
Latina e, secundariamente, os EUA.
Por outro lado, a agenda de mitigação da mudança climática, que ganha força internacionalmente na
segunda metade dos anos 00, teve seu foco prioritário, no caso do Brasil, nas emissões causadas pelo
desmatamento e na mudança do uso da terra para a produção agropecuária (LULUCF – land use, land
use change and forestry). Este “setor” foi definido como a principal prioridade da política nacional de
mudança climática, que plasmava os compromissos brasileiros de redução voluntária das emissões de
GEEs14 . Além disso, o principal compromisso da NDC brasileira de 2015 se refere a este setor.
Não por acaso, o Plano Indústria, publicado em 2013, sustentava que “reduções de emissões por parte
da indústria de transformação não são necessárias para o cumprimento dos compromissos definidos
pela PNMC”. Mais do que com as emissões de GEEs pela indústria, o Plano manifestava preocupação
com os efeitos sobre a competitividade da indústria do potencial aumento de custos associados a
esforços para reduzir emissões industriais, apontando riscos de substituição da produção doméstica
pela importada15 .
Também não pode surpreender, nesse cenário, que a política industrial brasileira não tenha
incorporado, em sua fase de maior ativismo recente (2010 – 2015, grosso modo) as preocupações com
as implicações ambientais e climáticas dos investimentos por ela apoiada – principalmente por meio
do BNDES e dos subsídios do Tesouro transferidos ao banco16 .
De certa forma, a evolução observada nas negociações comerciais do Brasil e no cenário internacional
em relação à agenda ambiental e climática contribuiu para reforçar o quadro doméstico de escassez de

__________________________________________________________________________
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Viola, E. e Franchini, M (2011). A mudança climática em 2011: governança global estagnada e o novo perfil
de emissões do Brasil, Breves 54, CINDES, Julho.
15
MDIC (2013). Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação, Junho
16
CINDES (2011). Políticas climáticas e industriais: o caso do Brasil, Breves 56, CINDES, Setembro
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incentivos para que a indústria se preocupasse com as relações entre comércio, meio ambiente e
clima.
De fato, até o recente acordo MERCOSUL – União Europeia, os compromissos comerciais do Brasil
ditados por preocupações ambientais e climáticas limitavam-se àqueles estabelecidos por acordos
ambientais multilaterais. Da frente de negociações propriamente comerciais, nenhum tipo de incentivo
ou pressão veio ao longo de todo esse período.
Já a produção de padrões privados de sustentabilidade, sob o impulso de ONGs, de associações de
consumidores e de redes de varejistas nos países desenvolvidos voltou-se, em grande medida, para
produtos primários agropecuários e produtos alimentícios processados. No caso brasileiro, os
exemplos da Moratória da Soja – uma iniciativa doméstica público-privada – e da certificação
Bonsucro – iniciativa privada internacional – ilustram esta tendência17 .
Do lado das políticas nacionais de outros países, as preocupações com sanidade e segurança dos
alimentos levaram a considerável crescimento de regulações. Esta agenda preocupa principalmente o
setor agropecuário exportador de produtos de origem animal e somente atinge o setor industrial no
que se refere aos produtores de alimentos industrializados – setor em que o Brasil não tem
exportações relevantes18 .
Em síntese, tanto o cenário doméstico quanto o internacional permitiram ao setor industrial brasileiro
manter-se a relativa distância da agenda ambiental e climática global, gerando poucos incentivos para
que temas associados a esta agenda fossem incluídas entre suas prioridades.
A exceção a essa caracterização geral do posicionamento da indústria concentra-se nos setores
industriais que têm na transformação de matérias primas agropecuárias ou de base florestal o eixo de
suas atividades. São esses setores que tiveram que lidar com a emergência e difusão de padrões
privados de sustentabilidade. O foco internacional no tema do desmatamento e da mudança no uso da
terra no Brasil faz dele o alvo – potencial ou real – de medidas restritivas às exportações.
Em meados de 2015, algumas associações e empresas líderes de setores com essas características,
juntamente com organizações civis da área de meio ambiente e clima e representantes do mundo
acadêmico criaram a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura para “para tratar das questões
decorrentes das mudanças climáticas sob a ótica de uma nova economia, baseada na baixa emissão de
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Naidin, L.; Motta Veiga, P. e Rios, S.P. (2020). A regulação internacional de produção e do comércio de
alimentos: participação e posicionamento do Brasil, Relatório Final de Pesquisa elaborado para o Instituto
escolhas, janeiro.
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gases do efeito estufa (GEE)”19 . A Coalizão – que se mantém em atividade20 - tem uma postura
ofensiva em relação à agenda climática internacional e defende “políticas e incentivos econômicos
que aproveitem as vantagens comparativas do Brasil e posicionem o país como protagonista global de
um novo modelo de desenvolvimento, mais próspero, justo e sustentável, gerador de emprego e
renda”.
A rigor, para os demais setores da indústria, a agenda climática e ambiental internacional só mereceu
alguma atenção – por parte de policy-makers e especialistas – quando, no final da década de 00, EUA
e União Europeia deram início, cada um de seu lado, a discussões sobre instrumentos unilaterais de
política para mitigar efeitos de medidas adotadas para reduzir as emissões de GEEs sobre a
competitividade de suas indústrias. Entre os instrumentos cuja aplicação foi aventada à época,
encontravam-se os subsídios a setores domésticos intensivos em emissões de GEEs e a adoção de
barreiras comerciais sob a forma de mecanismo de BCA - border carbon adjustment.
Dez anos depois, o Green Deal da União Europeia, adotado como prioridade máxima pela nova
Presidente da Comissão Europeia, prevê a possibilidade de adoção de mecanismo de ajuste de
carbono na fronteira aplicável às importações de produtos intensivos em emissões de GEE. Ao mesmo
tempo, o Brasil pediu acesso à OCDE, que tem na agenda ambiental e climática um dos seus
principais eixos de trabalho e de produção normativa. Nesse novo cenário, é possível que os temas
dessa agenda voltem a merecer a atenção de pelo menos parte da indústria brasileira.
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http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/sobre-a-coalizao/quem-somos, acessado em 2 de setembro de
2020.
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Em dezembro de 2019, um grupo de entidades setoriais empresariais do agroexportador – entre as quais
algumas das mais representativas e com atuação relevante na interseção das agendas ambiental e produtiva –
tomou a decisão de se retirar da Coalizão. Segundo matéria publicada pelo Valor Econômico, em 5 de dezembro
de 2019, a decisão das entidades teria sido tomada, em função de pressões exercidas pelo Ministro do Meio
Ambiente, na sequência da CoP 25.
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