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Os acordos e  
os desafios da  
1a COP na África
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7 acordos firmados  
na ‘COP da 

implementação’
Criação de fundo de perdas e danos,  

metas da temperatura globais e iniciativas 
em tecnologia climática estão entre  
as principais conclusões da COP27
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A cidade de Sharm el-Sheikh foi palco para 
a 27ª Conferência das Partes (COP) da ONU. 
Ali, ativistas, chefes de Estado e pesquisa-
dores se encontraram para tratar de mu-
danças climáticas e saídas para melhoria 
das questões ambientais de interesse glo-
bal, por exemplo, a redução das emissões 
de gases de efeito estufa.

Segundo a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), 
essa edição do encontro reuniu mais de  
45 mil participantes — entre povos indíge-
nas, comunidades locais e sociedade civil, 
incluindo jovens e crianças — que contribu-
íram no compartilhamento de ideias e solu-
ções e auxiliaram na construção de parce-
rias e coalizões entre os países.

A Blue Zone da COP27: forte presença do setor privado



4

“Isso [a conclusão dos acordos], clara-
mente, não será suficiente, mas é um sinal 
político muito necessário para reconstruir a 
confiança quebrada”, afirmou o secretário-
-geral das Nações Unidas, António Guterres. 
“As vozes daqueles que estão na linha de 
frente da crise climática devem ser ouvidas. 
O sistema da ONU apoiará esse esforço em 
cada passo do caminho”.

Pela relevância do evento, a equipe de ESG 
da EXAME, que marcou presença na confe-
rência, trouxe as principais conclusões e pa-
râmetros acordados entre os países. Saiba 
quais foram as conclusões das últimas se-
manas abaixo:

1        Fundo de perdas e danos

O principal acordo diz respeito à criação de 
um fundo de perdas e danos. Será uma fer-
ramenta para que os doadores, leia-se, os  
países ricos, contribuam em um fundo global 
para ajudar em caso de desastres naturais re-
lacionados às mudanças climáticas. Essa era 
uma discussão antiga, que vem desde 2009, 
quando ficou acordado, na COP de Copenha-
ge, que os países desenvolvidos transfeririam 
100 bilhões de dólares ao ano aos países em 
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desenvolvimento, a título de financiar a tran-
sição para a economia de baixo carbono e in-
vestir em programas de adaptação e mitiga-
ção dos efeitos do aquecimento global.   

“Ouvimos os chamados e atendemos. Hoje, 
aqui em Sharm el-Sheikh, estabelecemos o 
primeiro fundo dedicado a perdas e danos, 
um fundo que está em construção há tanto 
tempo. Era apropriado que esta COP, a COP 
de implementação na África, fosse onde esse 
mecanismo fosse finalmente estabelecido. 
Milhões em todo o mundo agora podem sen-
tir um vislumbre de esperança de que seu so-
frimento será finalmente resolvido, rápida e 
apropriadamente”, disse o ministro das Rela-
ções Exteriores do Egito, Sameh Shoukry.

2       Meta de temperatura global

Durante as negociações, os países também 
se comprometeram a manter a meta de  
1,5 ºC para o aumento da temperatura glo-
bal. Sobre o estabelecimento da meta, Gu-
terres, afirmou: “O mundo ainda precisa de 
um salto gigantesco na ambição climática. 
A linha vermelha que não devemos cruzar é 
a linha que leva nosso planeta acima do li-
mite de temperatura de 1,5 graus”.
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“O trabalho que conseguimos fazer aqui 
nas últimas duas semanas e os resultados 
que juntos alcançamos são uma prova de 
nossa vontade coletiva, como comunidade 
de nações, de expressar uma mensagem cla-
ra que soa alto hoje, aqui nesta sala e em 
todo o mundo: essa diplomacia multilateral 
ainda funciona”, destacou o ministro egípcio 
Sameh Shoukry.

3       Economia de baixo carbono

Durante a COP27, os governantes trataram 
sobre o Plano de Implementação de Sharm 
el-Sheikh, que afirma que uma transforma-
ção global para uma economia de baixo car-
bono deve exigir investimentos de 4 a 6 tri-
lhões de dólares por ano. Para alcançar esse 
objetivo, o plano reforça a necessidade da 
entrega do financiamento pelos sistemas fi-
nanceiros e suas estruturas, que precisarão 
se atualizar juntamente com os governos, 
bancos centrais, bancos comerciais, inves-
tidores institucionais e outros atores finan-
ceiros. Porém, existe uma preocupação, pois 
a promessa dos países desenvolvidos para 
mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 
2020 ainda não foi cumprida.
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4       Tecnologia climática

Durante as reuniões que aconteceram na 
27ª Conferência das Partes em Sharm el-
-Sheikh, no Egito, foi acordado o lançamen-
to de um novo programa de trabalho de cin-
co anos com o objetivo central de promover 
soluções de tecnologia climática em países 
em desenvolvimento.

5       Mitigação

A COP27 avançou seu trabalho de mitiga-
ção com o lançamento de um programa de 
trabalho para aumentar “urgentemente” a 
ambição e a implementação de medidas de 
mitigação. O programa começará imediata-
mente após a COP27 e terá continuidade até 
2030, com, pelo menos, dois diálogos glo-
bais realizados a cada ano.

Aproveitando este contexto, os governos 
também foram convidados a revisitar e for-
talecer as metas de 2030 em seus planos 
climáticos nacionais até o final de 2023, além 
de acelerar os esforços para reduzir gradual-
mente o uso de energia do carvão e combus-
tíveis fósseis. O texto oficial reconhece que a 
crise energética global sem precedentes des-
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taca a urgência de transformar os sistemas de 
energia para serem “mais seguros, confiáveis 
e resilientes”, por meio de transições limpas e 
justas para energia renovável.

6       Ações Globais  
          e o Acordo de Paris
 
Os delegados da Conferência das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáticas encerraram o 
segundo diálogo técnico do primeiro balanço 
global (Global Stocktate), um mecanismo para 
aumentar a ambição sob o Acordo de Paris. O 
secretário-geral da ONU convocará uma reu-
nião de “ambição climática” em 2023, antes 
da conclusão do balanço na COP28. Além dis-
so, um plano liderado pelo G7 chamado Global 
Shield Financing Facility foi lançado na COP27 
para fornecer financiamento a países que so-
frem desastres climáticos.

Neste contexto, foi anunciado um total de 
105,6 milhões de dólares em novos financia-
mentos. Diversos países enfatizaram a neces-
sidade de mais apoio ao Fundo para o Meio Am-
biente Global visando a adaptação climática 
imediata às necessidades dos estados de bai-
xa renda. Também foi decidida uma nova Par-
ceria de Transição Energética Justa da Indoné-
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sia, anunciada na Cúpula do G20 realizada 
paralelamente à COP27, com uma mobiliza-
ção de 20 bilhões de dólares nos próximos 
três a cinco anos para acelerar uma transi-
ção energética justa.

7       Florestas e desmatamento
 
Sobre perda e degradação florestal, foram 
decididos importantes avanços, principal-
mente a partir do Forest and Climate Lea-
ders’ Partnership, que visa unir ações de go-
vernos, empresas e líderes comunitários para 
deter a perda florestal da terra até 2030.

Na Conferência de Biodiversidade da ONU, 
que será realizada no próximo mês, é espe-
rado que os países adotem uma estrutura 
global de biodiversidade ambiciosa para a 
próxima década, aproveitando o contexto 
pós-COP27 e enfatizando o papel das comu-
nidades indígenas no processo.

(Fernanda Bastos) 
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COP27: agenda das 
empresas foca em 

soluções baseadas 
na natureza

EXAME conversou com empresas que 
atuam no Brasil em diferentes setores; 
confira a participação delas na COP27  

e entenda as estratégias de 
sustentabilidade, bioeconomia,  

energia limpa e mais
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Executivos de empresas com atuação no 
Brasil estão em peso na COP27, a Confe-

rência das Partes para mudanças climáti-
cas. Por aqui, eles compartilham boas prá-
ticas e iniciam negócios ao mesmo tempo 
que acompanham de perto as decisões das 
delegações oficiais.

"Este é o ano para afirmar os processos 
de implementação na redução de emissões, 
olhando a perspectiva do clima, mas isto 
ainda não está tão claro por parte das de-
legações. É o momento do setor privado co-
brar implementações", disse Cristiano Tei-
xeira, CEO da Klabin.

De acordo com ele, a Klabin vê o seu cres-
cimento ao buscar o uso da terra com o ob-
jetivo de plantio de florestas cultivadas. 
"Somos de um setor seguidor dos regula-
mentos, e uma vez entrando numa região a 
gente garante desenvolvimento do IDH dos 
municípios".

Os executivos compreendem, ainda, que 
os avanços levam tempo. "A COP nada mais 
é do que sentar e trabalhar juntos, e isto de-
mora. É preciso ter consenso, e a COP avan-
ça a cada ano. Quando se olha para flores-
tas, ainda há tudo para se fazer, pois é um 
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tema que não está nos mercados regulados, 
e pode ser uma fonte importante de finan-
ciamento para o Brasil", afirma David Ca-
nassa, diretor da Reservas Votorantim.

O executivo lembrou que, por aqui, as com-
panhias aproveitam para lançar iniciativas 
como a empresa Biomas, que em 20 anos 
deve destinar 4 milhões de hectares de ma-
tas nativas da Amazônia, cerrado e da Mata 
Atlântica para que sejam restauradas e pro-
tegidas. "Além disto, é preciso reforçar que 
proteger a floresta depende da inclusão das 
pessoas que moram nas localidades para 
que juntos todos possam se beneficiar des-
se processo". 

Parcerias
As parcerias entre companhias brasilei-
ras acontecem também no setor da moda. 
Exemplo disto vem de Malwee e Lojas Ren-
ner. "Estamos falando com a Lojas Renner 
para entender melhor como mitigar as emis-
sões de gases causadores do efeito estufa 
no escopo 3, de emissões indiretas, o gran-
de desafio de todos os setores", afirma Tai-
se Beduschi, gerente de sustentabilidade do 
Grupo Malwee.
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Este é o ano para afirmar os 
processos de implementação  
na redução de emissões, olhando 
a perspectiva do clima, mas isto 
ainda não está tão claro por  
parte das delegações.  
É o momento do setor privado 
cobrar implementações  

Cristiano Teixeira, 
CEO da Klabin
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A COP nada mais é do que sentar 
e trabalhar juntos, e isto demora. 
É preciso ter consenso, e a COP 
avança a cada ano. Quando se 
olha para florestas, ainda há 
tudo para se fazer, pois é um 
tema que não está nos mercados 
regulados, e pode ser uma fonte 
importante de financiamento 
para o Brasil

David Canassa, 
diretor da Reservas Votorantim



15

Para isto, é preciso consistência e trans-
parência nas ações. "O nosso trabalho é 
baseado na sustentabilidade ambiental e 
nos direitos humanos. Aqui, além de promo-
vermos trocas, mostramos a evolução dos 
ciclos e o modelo de trabalho que se desta-
ca pela consistência", diz Eduardo Ferlau-
to, head de sustentabilidade da Lojas Ren-
ner S.A., que apresentou resultados como 
uso de energia renovável em 100% da ope-
ração corporativa e a redução de 35,4% das 
emissões corporativas absolutas de CO2 na 
comparação com 2017.

Auxiliar empresas a se tornarem mais sus-
tentáveis é também o objetivo da Ambipar. 
“Nós trazemos as nossas soluções de eco-
nomia circular para ajudar as empresas a 
reduzirem as suas emissões, gerar, com-
pensar e comercializar créditos de carbono. 
Hoje, estamos pensando nessa estratégia 
de descarbonização de uma forma muito 
mais ampla, conectada com as nossas am-
bições, fazendo ações internas e externas 
para poder transformar isso em realidade”, 
afirmou Rafael Tello, diretor de sustentabili-
dade do Grupo Ambipar.
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Hoje, estamos pensando nessa 
estratégia de descarbonização 
de uma forma muito mais ampla, 
conectada com as nossas 
ambições, fazendo ações 
internas e externas para poder 
transformar isso em realidade 

Rafael Tello, diretor de 
sustentabilidade do  

Grupo Ambipar
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Aqui, além de promovermos 
trocas, mostramos a evolução 
dos ciclos e o modelo de trabalho 
que se destaca pela consistência

Eduardo Ferlauto,  
head de sustentabilidade da 

Lojas Renner S.A.
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A Marfrig também estabeleceu, há qua-
tro anos, as metas de redução de emissões, 
com submissão ao SBTi. "Aqui trazemos um 
pouco do que obtivemos de resultados e 
abordamos a importância de se ter a ciência 
por trás do que se estabelece como meta. 
É assim que se confere transparência para 
o que está sendo feito", diz Paulo Pianez, 
diretor de sustentabilidade e comunicação 
corporativa da Marfrig.

Desafios socioambientais
Desde 2009 a Fundação Grupo Boticário par-
ticipa presencialmente da COP para orientar 
os trabalhos no Brasil e para apresentar ex-
periências do que já é desenvolvido no país. 
"Aqui nosso foco é como os serviços ba- 
seados na natureza podem ajudar a ende-
reçar os desafios da sociedade, pensando 
em mudanças climáticas, um tema urgente, 
que precisa ser tratado localmente", diz An-
dré Ferretti, gerente de economia da biodi-
versidade na Fundação Grupo Boticário.

Um exemplo de que a discussão iniciada na 
COP pode gerar iniciativas locais é da Sigma 
Lithium. "Na COP passada, realizada há um 
ano em Glasgow, pensamos em um projeto 
com base em uma conversa sobre agricultu-



19

ra sustentável familiar e adaptação climá-
tica", diz Ana Cabral, co-CEO da companhia.

A partir daí, foi realizado um trabalho de 
coleta de água da chuva, que fica no próprio 
solo e tem baixa pegada de carbono. "Duran-
te o período de chuva são capturados gran-
des volumes de água e depois podemos dis-
ponibilizá-la para o agricultor familiar que 
passaria problemas com a seca", afirma Ana.

Além disso, ela enxerga o combate dos 
problemas socioambientais como importan-
tes para o negócio. "Os acionistas estão re-
nunciando retorno por uma causa maior, por 
exemplo, ao aumentar a arrecadação muni-
cipal por meio de um recurso que a empresa 
fez no Vale do Jequitinhonha".

O tratamento do saneamento no Brasil é 
outro exemplo da geração de impactos dire-
tos na vida das pessoas e no meio ambien-
te. "Tratar esgoto significa evitar que tone-
ladas de esgoto bruto sejam despejados nos 
oceanos e rios. E também há enorme impac-
to para a geração de emprego e movimento 
na economia local. Em Maceió, por exemplo, 
foram 1,2 mil empregados de forma direta e 
indireta em seis meses", afirma Teresa Ver-
naglia, CEO da BRK.
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SBTi
Para comprovar que as ações estão no ca-
minho certo, as companhias trabalham com 
auditorias, acompanhamento de resultados 
e iniciativa como a Science Based Targets, 
uma colaboração entre o CDP, o Pacto Glo-
bal das Nações Unidas, o World Resources 
Institute e o World Wide Fund for Nature, 
para a definição uma meta climática basea-
da na ciência. 

Além de Lojas Renner, outra companhia que 
está no SBTi é a fabricante de bebidas Am-
bev. "A gente trabalha no SBTi consideran-
do os três escopos de emissões. Batemos a 
meta que propomos para até 2025, rumo ao 
net zero, e temos outros desafios", afirma 
Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de sus-
tentabilidade e suprimentos da Ambev.

Um exemplo da Ambev é a relação com os 
clientes. "São mais de 1 milhão de clientes 
com as nossas geladeiras. Por isso, traba-
lhamos com ecocoolers, que emitem me-
nos carbono, e já temos mais de 4 mil pon-
tos de venda com energia renovável, sendo 
possível expandir para todo o país nos pró-
ximos anos".
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Os acionistas estão renunciando 
retorno por uma causa maior, 
por exemplo, ao aumentar, a 
arrecadação municipal por meio 
de um recurso que a empresa fez 
no Vale do Jequitinhonha

Ana Cabral-Gardner,  
CEO da Sigma Lithium 
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Estamos ampliando cada vez 
mais a oferta de produtos 
renováveis com eficiência no uso 
da terra, sem adição de hectares. 
E há uma jornada de evoluções 
possíveis. A gente usa 1% do 
território para plantar a cana, 
mas correspondemos por 19%  
da matriz energética do país 

Paula Kovarsky,  
vice-presidente de estratégia 
 e sustentabilidade da Raízen



23

Energia 
Um dos grandes temas da COP27 é como a 
energia limpa favorecerá os mecanismos de 
descarbonização do planeta além de, obvia-
mente, os financiamentos necessários para 
a transição energética justa.

De olho neste movimento, Paula Kovarsky, 
vice-presidente de estratégia e sustentabili-
dade da Raízen, espera que as soluções bra-
sileiras de uso do etanol sejam mais valori-
zadas. "Estamos ampliando cada vez mais 
a oferta de produtos renováveis com eficiên-
cia no uso da terra, sem adição de hectares. 
E há uma jornada de evoluções possíveis. 
A gente usa 1% do território para plantar a 
cana, mas correspondemos por 19% da ma-
triz energética do país".

Para Gustavo Montezano, presidente do 
BNDES, a questão energética é um dos prin-
cipais pontos da COP27. "Estamos obser-
vando como o tema é urgente e movimenta 
o setor empresarial. Por conta disto esta-
mos, por exemplo, comprando 100 milhões 
de reais em crédito de carbono e recebendo 
500 milhões de demanda, afirma.

(Marina Filippe)
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As promessas de Lula 
na COP27, e por que 

será difícil cumpri-las
Protagonismo global, combate às mudanças 

climáticas, alianças e direitos dos povos 
originários: agenda ampla exige habilidade 

diplomática e orçamento
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Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito 
do Brasil, foi a grande estrela da COP27. 

O petista chegou na segunda e decisiva se-
mana da conferência, arrastou multidões 
por onde passou, fez um discurso impactan-
te e não falou com a imprensa. Também se 
encontrou com autoridades brasileiras e es-
trangeiras, entre elas o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco; o secretário-geral da 
ONU, António Guterres; John Kerry, envia-
do especial para o clima da Casa Branca; 
além de lideranças da sociedade civil e dos 
povos indígenas.

Promessas foram feitas, e algumas co-
branças. Lula repetiu por diversas vezes 
que o Brasil está recuperando o protago-
nismo internacional — seu novo bordão 
parece ser “o Brasil voltou“. Disse que irá 
cobrar os países ricos a respeito de acor-
dos firmados no passado e não cumpridos, 
como o de transferir 100 bilhões de dólares 
ao ano para os países em desenvolvimen-
to combaterem as mudanças climáticas; 
falou em construir alianças regionais e in-
ternacionais, como a coalizão com Congo e 
Indonésia pela proteção das florestas tro-
picais; e prometeu incluir os povos indíge-
nas no orçamento nacional.
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Suas palavras ecoaram como música 
para o público da COP, que esperava ver a 
face ativista do Brasil, com o próximo pre-
sidente empunhando a bandeira do comba-
te às mudanças climáticas. Lula foi aplau-
dido quando falou em criar mecanismos de 
financiamento para perdas e danos, em 
instituir o Ministério dos Povos Originários 
e em cobrar os países ricos. Na parte me-
nos acessível da conferência, onde se en-
contram os negociadores, no entanto, o 
pragmatismo impera. E palavras são ape-
nas palavras, quando não estão acompa-
nhadas de um plano de ação.

Protagonismo climático
é criar inimizades
Lula dá a entender que usará a questão cli-
mática como ferramenta de diplomacia —
só o fato de viajar às pressas para o Egito, 
num avião particular emprestado, comprova 
isso. Não é uma novidade para o Brasil, que 
sempre atuou como um soft power nessa 
área, trabalhando nos bastidores por con-
sensos. Entre os negociadores das antigas, 
é comum encontrar quem diga que o Acordo 
de Paris só saiu por causa do Brasil, que, 
na surdina, costurou os acordos necessá-
rios com países emergentes. É um papel que 
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sempre beneficiou o país, que consegue o 
que quer sem criar muitas inimizades.

Assumir uma posição de cobrança, como 
o presidente eleito sugere, traz o desafio 
de lidar com posições antagônicas de alia-
dos. A COP27, por exemplo, já apresenta um 
dilema: como lidar com a proposta de Chi-
na, Índia e Indonésia de desacelerar a des-
carbonização da economia, e retornar para 
a meta de temperatura de 2 graus Celsius, 
substituída na COP26 pelo número mais 
ambicioso previsto no Acordo de Paris, de 
1,5 grau Celsius.

“O grande problema é a Índia, que preci-
sa de um esforço muito grande para des-
carbonizar sua economia“, disse à EXAME 
uma pessoa que participa das negociações. 
O governo indiano quer uma transição mais 
lenta, o que coloca em risco o atingimento 
da meta mais ambiciosa. China e Indonésia 
também se mostram favoráveis à ideia, que 
é combatida pelos países desenvolvidos, em 
especial a Europa.

Na reunião do G20, que ocorre concomi-
tantemente à COP, em Bali, na Indonésia, 
o documento final reafirma o compromisso 
com o 1,5 grau. Mas, o que importa é o que 
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sairá desta e da próxima COP. “O Acordo 
de Paris define o limite como 2 ºC, sendo 
abaixo disto uma intenção. De todo modo, 
os países que estão questionando como se 
manter em até 1,5 ºC são os que enxergam 
seu desenvolvimento em risco devido às 
mudanças e à pressão por descarboniza-
ção“, afirma Talita Assis, cientista especia-
lista em meio ambiente e responsável pelo 
site Amazônia, da EXAME.

O Brasil em posição privilegiada
O protagonismo climático brasileiro independe 
de governos. Por ter a Amazônia, por ser 
um dos maiores produtores de alimentos do 
mundo, o país será sempre importante na 
COP. A questão é o que fazer com isso. Co-
meça a surgir uma pressão para que o novo 
governo revise sua NDC, que são as metas 
de redução de emissões autoatribuídas, e 
aumente a ambição. Há um motivo: não há 
grande economia no mundo capaz de atingir 
a meta tão facilmente quanto a brasileira.

Carlos Nobre, um dos maiores climatologis-
tas do mundo, que esteve com Lula durante 
a conferência, é didático ao apontar a prin-
cipal fonte de emissões de gases de efeito 
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estufa do Brasil: alterações no uso do solo. 
Quase a metade do carbono brasileiro vem 
do desmatamento, que é ilegal em mais de 
90% dos casos. Ou seja, boa parte do esfor-
ço brasileiro é fazer a lei ser cumprida  — o 
que não deveria ser um desafio tão grande.

A primeira NDC brasileira, definida sob a 
gestão da ex-ministra Izabella Teixeira, teve 
o objetivo de estabelecer um padrão elevado 
— foi a mais ambiciosa, na época. O atual go-
verno, no entanto, revisou a meta, mantendo 
os números, porém revendo a base de dados, 
o que, na prática, reduziu a ambição. Uma 
nova revisão, dessa vez para cima, daria um 
sinal importante ao mundo e a outros países 
emergentes. Lula, porém, teria de contrariar, 

Carlos Nobre, cientista: a bioeconomia  
é o futuro da Amazônia
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por exemplo, a Indonésia, com quem está ne-
gociando uma coalizão de florestas.

A cobrança pelos 
100 bilhões de dólares
“A minha viagem é também para cobrar o 
que foi prometido“, disse Lula em seu dis-
curso, para delírio da plateia. Ele se referia 
aos 100 bilhões de dólares que deveriam ser 
transferidos, por ano, pelos países ricos aos 
pobres, para financiar ações de adaptação, 
mitigação e perdas e danos climáticos. Ele 
tem esse direito, já que se trata de uma pro-
messa assinada na COP15, realizada em Co-
penhage, em 2009. Arrancar dinheiro do de-
vedor é mais complicado.

“Na semana passada, o enviado especial 
do clima dos Estados Unidos, John Kerry, 
disse que não tinha dinheiro para financia-
mento. E nenhum país disponibiliza bilhões 
de dólares sem comprometimentos. Por 
isso, um tema desta COP é o incentivo ao 
financiamento privado“, diz Rodrigo Slu-
minsky, coordenador do eixo de awareness 
do Laclima, rede de juristas dedicados ao 
desenvolvimento do direito das mudanças 
climáticas na América Latina. O maior de-
safio é definir de onde sairão os 100 bilhões 
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de dólares anuais dedicados a países mais 
vulneráveis.

Ainda nessa questão, Lula também prome-
teu trabalhar para criar mecanismos finan-
ceiros de perdas e danos, ou seja, remediar 
as consequências das mudanças climáticas 
nos países em desenvolvimento. Na atual 
COP, esse é o maior impasse. “Esta COP pode 
não chegar aos resultados definitivos sobre 
perdas e danos, mas deve ter algo mais téc-
nico para um texto que defina o conceito e 
quanto ele abrange“, diz Sluminsky.

E tem a questão do financiamento inter-
no. Lula, por exemplo, terá de lidar com o  
BNDES, que tem se posicionado como um 

Rodrigo Sluminsky, da Laclima: incentivo ao 
investimento privado é tema da COP27
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vetor financeiro na transição para a eco-
nomia de baixo carbono. O atual presiden-
te do banco, Gustavo Montezano, anunciou 
na conferência uma série de compromissos 
climáticos. As metas são abrangentes, e 
contabilizam todos os negócios do banco: 
carteiras direta e indireta, financiamento e 
investimentos. Até o final do próximo ano, 
todos os projetos com participação do BN-
DES terão seus inventários de carbono, que 
serão “oportunamente neutralizados“.

O plano é consolidar o papel da instituição 
financeira como o principal agente de fomen-
to da nova economia no país. Para a gestão 
atual do banco, uma agenda ESG institucio-
nalizada, com compromissos e metas de lon-
go prazo, é o maior legado a ser deixado. 

Agenda social: 
fazer o que não conseguiu fazer
Principal bandeira de sua campanha, a área 
social também foi alvo de promessas do 
presidente eleito. Lula quer retomar as con-
ferências nacionais para que o povo tenha 
participação nas decisões de políticas pú-
blicas. “A juventude, os povos negros, as 
mulheres e os indígenas precisam nos dizer 
o que querem. Eu não posso dizer por eles. 
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Esse é o último ano que algum brasileiro vai 
se ver separado das condições oficiais dos 
estados brasileiros“, afirmou, em encontro 
com a sociedade civil.

Mais tarde, ele se encontrou com lideran-
ças dos povos indígenas, e prometeu incluir 
os povos originários no orçamento do país. O 
caminho para isso será a criação de um mi-
nistério próprio, sob comando indígena. Na 
saída do encontro, para além da euforia por 
conquistar um espaço importante, lideran-
ças se mostravam preocupadas com a falta 
de concretude nas palavras do presidente.

“É preciso saber quanto virá de orçamen-
to para saber se é de verdade, ou se sere-
mos figurativos“, afirmou um líder indígena 

Lula em encontro com a sociedade civil: promessa de 
criar o Ministério dos Povos Originários
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à EXAME. Outro ponto de atenção diz res-
peito aos indígenas de países vizinhos. Lula 
prometeu ajudar, mas também declarou que 
não pode se indispor com aliados pela ques-
tão — discurso coerente com a posição his-
tórica do petista de soberania nacional.

Lula foi à COP como a grande estrela, usou 
a conferência para reafirmar sua política so-
cial e para ocupar um lugar de protagonismo 
nessa agenda global. Ao fazer promessas, 
no entanto, ele abre espaço para cobran-
ças, que virão oportunamente. Mais do que 
nunca, o presidente eleito terá de usar toda 
a sua capacidade de criar consensos para 
avançar com sua agenda ambiciosa. E saber 
lidar com o fato de que, nem tudo, estará ao 
seu alcance.

(Rodrigo Caetano)
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Egito:  
Como Sharm el-Sheikh, 

a cidade da COP27, se 
difere da capital Cairo

Enquanto Cairo é uma cidade lotada e 
barulhenta, Sharm el-Sheikh é um balneário 

à espera de turistas. Para além da 
infraestrutura, as discrepâncias são vistas, 

por exemplo, na presença de mulheres 
em posições de trabalho
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Quem visitou Sharm el-Sheikh em fun-
ção da COP27, a Conferência das Par-

tes para mudanças climáticas, entre 6 e 18 
de novembro, conheceu um Egito bem dife-
rente do existente na capital Cairo. Sharm 
el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, 
tem praias particulares, demarcadas por 
cordas, para cada resort, e costuma ser 
destino de férias — até o ano passado, rus-
sos e ucrânianos eram 31% dos visitantes 
no balneário.

Para a COP27, a cidade estava cercada. 
Além das frequentes checagens de passa-
portes na entrada e na saída do aeroporto — 
assim como a passagem das bagagens em 
detectores de metal — quem tentou sair de 

Sharm el-Sheikh: balneário reúne resorts de luxo  
e antigos hotéis de veraneio
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carro para conhecer locais como o Monte Si-
nai, a cerca de 200 quilômetros, foi parado a 
cada 20 quilômetros por barreiras policiais.

Relatos de jornalistas, antes mesmo da 
COP27 começar, apontaram também que 
algumas pessoas que trabalham em Sharm 
el-Sheikh, mas moram em cidades vizinhas, 
foram proibidas de abrir os comércios e cir-
cular entre as cidades por "questões de 
segurança".

Já na capital Cairo, a vida dos moradores 
pareceu não ser afetada pela COP27. Em uma 
visita à cidade no domingo, 13 — dia útil no 
Egito —, foi possível ver os comércios aber-
tos e as crianças chegando nas escolas.

No Cairo, há mulheres ocupando espaços de trabalho
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Outra questão é a diferença no trânsito, 
visto que no Cairo os motoristas disputam 
espaço em ruas com poucas faixas e buzi-
nam frequentemente, enquanto em Sharm 
el-Sheikh são vistos ônibus gratuitos da 
COP27 e taxistas que insistem por passa-
geiros em largas avenidas.

Cultura
As diferenças das cidades não param na 
infraestrutura. Um exemplo disto é que, em 
duas semanas em Sharm el-Sheikh, a equi-
pe da EXAME não viu nenhuma mulher tra-
balhando em restaurantes, hotéis e táxis. 
O único local em que elas estavam eram 
nos aeroportos em locais de revista das 
passageiras. Já em poucas horas no Cai-
ro, elas se fizeram presentes em espaços 
de trabalho, assim como circulando com 
crianças nas ruas.

“Aqui nós, mulheres, vamos às univer-
sidades e temos diferentes trabalhos. 
Em Sharm elas só são vistas quando, por 
exemplo, são comerciantes junto aos seus 
maridos”, disse a guia que acompanhou a 
EXAME por um dia no Cairo, e não será iden-
tificada por segurança.
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Ela, que fez faculdade de letras e fala in-
glês e chinês — além de árabe, obviamente 
—, trabalha como guia há 12 anos e recebe 
homens e mulheres de diferentes países to-
das as semanas. “Aqui, nós, mulheres, vi-
vemos uma vida mais próxima do que o oci-
dente considera normal”, afirma ela, que 
passou o dia nos acompanhando e nos pe-
gou no aeroporto junto ao motorista. "Ele 
ser um homem e meu colega de trabalho 
não é uma questão", afirmou.

Nos lugares em que a guia nos acompa-
nhou, as abordagens dos homens eram fre-
quentes para vender algo dentro do comple-
xo das pirâmides ou no bazar de rua Khan el 
Khalili. "É uma questão cultural que aconte-

As pirâmides do Egito: abordagem frequente  
de vendedores ambulantes



40

ce para todos que passam por aqui. Os ven-
dedores tentam conversar e te convencer a 
comprar algo, sempre negociando o valor". 
O que não se viu, contudo, foi a negociação 
dos preços dos hotéis para os participantes 
da COP, uma vez que foi aprovada uma exi-
gência de valor mínimo em cerca de quatro 
vezes acima do preço original.  Agora, com o 
fim da COP27, é provável que Sharm el-Sheikh 
fique ainda mais distinta do Cairo, uma vez 
que as ruas devem ficar vazias por conta da 
guerra entre Rússia e Ucrânia.

Mercado do Cairo: um festival de cores e aromas 
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