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MUDANÇAS CLIMÁTICAS CAUSARÃO DIFERENTES 
IMPACTOS NA MACROECONOMIA GLOBAL

Por Caroline Martin 
Especial para O Papel

K
eynote da Sessão Técnica de Meio Ambiente, realizada durante o 49.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose 
e Papel – ABTCP 2016, Sérgio Besserman, professor do Departamento de Economia da PUC-RJ e presidente do Ins-
tituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, alertou sobre as inúmeras transformações pelas quais o mundo 
deve passar nos próximos anos para aplacar os impactos previstos pelas mudanças climáticas. Para ele, evitar que se 
ultrapasse o limite de 2ºC de aquecimento da temperatura média do planeta neste século é uma meta ousada que todos 

precisamos buscar. “A palavra de ordem é resiliência, pois é certo que os impactos irão ocorrer, mas a recuperação diante deles pode 
ser mais rápida ou lenta, dependendo da forma como nos prepararmos para enfrentá-los.”

Preparar-se em termos de adaptação e de esforço de mitigação dos Gases de Efeito Estufa (GEE), continuou Besserman, deve ser um 
componente do pensamento estratégico de países, cidades, empresas e de cada um de nós como cidadãos e profi ssionais. “Se nada for feito, 
teremos pela frente um mundo caótico, no qual guerras, confl itos geopolíticos e fl uxos migratórios farão a situação de hoje parecer somente 
a ponta de um iceberg”, pontuou. 

Com olhar mais otimista, Besserman frisou que as oportunidades equiparam-se aos desafi os. “O potencial do ambiente de negócios que 
cerca a indústria de base fl orestal, por exemplo, será muito maior nos próximos anos, dadas as necessidades de mudanças que já se impõem 
e que só estão em fase inicial.” Na entrevista a seguir, ele discorre sobre os impactos econômicos e tecnológicos já sentidos pelos segmentos 
industriais, aborda o posicionamento do Brasil diante da nova realidade prevista e traça perspectivas sobre a bioeconomia. 
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Besserman: 
“Embora seja um 
custo adicional 
em uma 
realidade de 
crise econômica, 
seguir investindo 
em Ciência & 
Tecnologia é 
a única forma 
de companhias 
e governos se 
prepararem 
para a etapa de 
transição mais 
acelerada”

O Papel – De que forma as mudanças climáticas já 
vêm afetando a indústria global, tanto econômica quan-
to tecnologicamente?

Sérgio Besserman, professor de Departamen-
to de Economia da PUC-RJ e presidente do Insti-
tuto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Ja-
neiro – Com o reconhecimento de que o enfrentamento 
das mudanças climáticas é imperativo e urgente, con-
siderando que o prazo para evitar que se ultrapasse o 
limite de 2ºC de aquecimento da temperatura média do 
planeta neste século já está praticamente esgotado, as 
empresas começam a se antecipar a inúmeras questões: 
já se dedicam a pensar sobre qual será o ambiente de 
negócios para seus produtos no futuro e como suas ati-
vidades serão realizadas numa economia de baixo car-
bono, além de se debruçar sobre as mudanças tecnológi-
cas necessárias para manter a própria competitividade. 
Em alguns casos, isso passará por substituição de fontes 
energéticas e aumento da eficiência energética compa-
rativamente a outros produtos com menor intensidade 
de carbono; em outros, por adaptações às diferentes 
realidades nacionais que surgirão diante dos impactos 
das mudanças do clima, já que o ambiente natural em 
que as indústrias operam hoje também não será mais o 
mesmo. A princípio, essa questão parece mais relevante 
para a agricultura e para a indústria de base florestal, 
mas é extrema e igualmente importante para qualquer 
planta industrial situada, por exemplo, no litoral, onde 
haverá expressiva elevação do nível do mar, ou ainda, 
em países com base energética excessivamente fóssil, 
o que leva inevitavelmente a uma transição mais custo-
sa para uma base energética renovável. A antecipação 
a esses desafios já está gerando muita transformação, 
apesar de ser apenas o início. Eu diria que é uma etapa 
a refletir apenas uma redução do atrito de um processo 
que será possivelmente a mais acelerada transição tec-
nológica de toda a história da humanidade. E reforço: 
não se trata apenas de uma transição tecnológica, mas 
também no modo de produzir, de consumir, de organizar 
as cidades – ou seja, mudanças de toda ordem. Não é 
exagero dizer que temos poucas décadas para mudar de 
civilização, passando da civilização dos fósseis para a 
civilização do baixo carbono. 

O Papel – Na sua visão, como o Brasil se situa diante 
dessa realidade?

Besserman – Entre as economias grandes, um único 
país do mundo, do ponto de vista de custos comparati-
vos, pode se beneficiar com um aumento de competiti-
vidade ao fazer a transição necessária: o Brasil. As ra-

zões pelas quais acredito nisso se encontram em nossa 
matriz energética, com enorme potencial para ser 100% 
renovável; em nossa biomassa, que se agrega a todo 
esse potencial de energia renovável, e na possibilidade 
de reduzirmos as emissões simplesmente cumprindo o 
Código Florestal e também por meio das florestas plan-
tadas. O fato de nossa infraestrutura já ser muito defi-
ciente e ter produtividade muito baixa é mais uma pos-
sibilidade positiva nesse contexto. Embora se trate de 
um problema atual, significa uma grande oportunidade 
para o futuro, pois, já que ainda temos de construir uma 
infraestrutura competitiva, podemos fazê-la nos termos 
da transição de baixo carbono. Todos esses aspectos nos 
dão uma vantagem extraordinária. 

O Papel – Em meio aos desafios econômicos impos-
tos não somente no Brasil, mas em diferentes países, 
quais são os caminhos mais apropriados para manter 
uma atuação competitiva hoje e preparar-se tecnologi-
camente para as demandas futuras? Como investir em 
Pesquisa & Desenvolvimento, já de olho nos desdobra-
mentos futuros, se o cenário atual acaba obrigando a 
apertar o cinto?

Besserman – De fato, essa questão exigirá das 
empresas e dos empreendedores muita ciência e arte. 
A COP 21, realizada em Paris em dezembro de 2015, 
reconheceu e firmou o que já sabíamos sobre o clima, 
estipulando metas. Acontece, porém, que a governan-
ça global existente (vale esclarecer: não se trata de um 
governo mundial, mas sim da capacidade de tomar de-
cisões relativas ao planeta) é hoje muito deficitária para 
inúmeros assuntos, a exemplo das guerras do Oriente 
Médio, das finanças internacionais e, claro, das mudan-
ças climáticas. A COP 21 foi histórica, mas ainda não 
existe uma governança global que possa ser eficaz para 
alcançar os objetivos estipulados. Assim, tanto os ges-
tores públicos quanto os CEOs de companhias privadas 
têm um horizonte ainda cheio de incertezas pela frente 
e ainda vivem na realidade atual, em que são avaliados 
pelas próximas eleições ou pelo balanço de final de ano. 
Há um nítido conflito entre o ponto de vista de curto 
prazo, cujos preços atuais são da civilização fóssil, e a vi-
são estratégica de longo prazo, que já considera certa a 
transição para a economia de baixo carbono e, portanto, 
sabe que a estrutura geral de preços relativos da eco-
nomia de mercado global vai se alterar de forma muito 
significativa. Como acertar esses prazos e organizar os 
caminhos da transição é algo hoje ainda sem respos-
ta, a não ser manter as antenas para o alto, fazer uma 
varredura permanente no que está acontecendo, ter 
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uma participação política ativa por meio das conferên-
cias diplomáticas internacionais e seguir investindo em  
Ciência & Tecnologia. Embora seja um custo adicional 
em uma realidade de crise econômica, seguir investindo 
em Ciência & Tecnologia é a única forma de companhias 
e governos se prepararem para a etapa de transição 
mais acelerada. Importante frisar que, cada vez que o 
início da transição sofre atrasos, mais rápida terá de 
ocorrer nas próximas etapas. É fundamental no planeja-
mento estratégico, portanto, fazer os investimentos em 
conhecimento – tanto para o processo produtivo mitigar 
as emissões de GEE quanto para adaptar a produção 
à nova realidade climática do planeta, que implicará 
mudanças na disponibilidade dos recursos hídricos, alta 
dos preços da energia, elevação do nível do mar e até 
mesmo eventos climáticos extremos que podem afetar 
ou interromper a produção. 

O Papel – O senhor acredita que há segmentos in-
dustriais mais preparados para atender a todas essas 
mudanças impostas pelas demandas climáticas?

Besserman – Penso que qualquer segmento que 
estiver desatento poderá ser fortemente impactado. Um 
claro exemplo disso pode ser dado com a recente deci-
são da família Rockfeller, fundadora da maior empresa do 
mundo, de não investir mais nenhum centavo em com-
bustíveis fósseis. A decisão não é apenas de luta contra 
as mudanças climáticas, mas também de rentabilidade do 
investimento num prazo mais longo. Uma pesquisa atual 
com uma amostra muito robusta apontou que 40% dos 
jovens norte-americanos entre 16 e 25 anos não têm e 
não desejam ter carro. Em vez de almejarem morar numa 
casinha de subúrbio como a classe média ou como os 
mais abastados norte-americanos fizeram até então, pre-
ferem morar próximos ao local de trabalho para se loco-
moverem de bicicleta ou de transporte coletivo. Essa é 
uma realidade que uma das maiores indústrias do mundo, 
a automobilística, tem pela frente. Materiais que podem 
ser substituídos por outros com muito menos intensidade 
em carbono poderão desaparecer do processo produtivo 
se não encontrarem uma forma de reduzir ou compensar 
suas emissões de carbono. 

O Papel – O que o senhor vislumbra sobre o mercado 
de carbono nos próximos anos?

Besserman – É muito difícil fazer essa previsão, 
mas acredito que o modelo estabelecido na COP 21 
foi um avanço no sentido de ser o único modelo pos-
sível para o momento. Como não há uma governança 
global definida, a solução foi optar pelas contribuições 
nacionais, que são voluntárias, mas, do ponto de vista 
do acordo da Organização das Nações Unidas (ONU), 

também tem alguma vinculação legal. Tal vinculação, 
contudo, ainda é frágil. Pela normatização atual, ne-
nhum país será submetido a sanções ou a algum tipo 
de punição. Trata-se de um modelo que ainda não está 
à altura do desafio. Mais para a frente, numa economia 
de mercado como a global, será inevitável fornecermos 
ao mercado o sinal correto dos preços de carbono. A 
descarbonização terá de aparecer no preço de todas 
as coisas, não apenas de segmentos selecionados. Isso 
poderá ocorrer de inúmeras formas, seja por meio de 
uma taxação global sobre carbono, com redistribuição 
dos recursos dos mais ricos para os mais pobres (alter-
nativa ideal, na minha opinião), seja por meio de cotas, 
com vinculação legal que inclua sanções no caso de 
não cumprimento. Em um cenário mais pessimista, a 
mudança poderá ocorrer até mesmo por uma guerra 
comercial entre os países que assumiram esses custos 
da transição e aqueles que, por uma razão ou outra, 
optaram por não fazê-la e que serão sobretaxados em 
algum momento. Hoje, ainda fica muito difícil dizer 
quando e de que forma isso ocorrerá, mas não é des-
cabido afirmar que certamente ocorrerá mais adiante.

O Papel – Quais serão os principais desafios para as 
próximas gerações?

Besserman – Já vivemos um desafio inédito na 
história da humanidade: a necessidade de pensar num 
tempo mais distante. Nunca precisamos fazê-lo. Agora 
já somos poderosos o suficiente para que nossas ações 
exerçam impactos por um tempo muito longo. Se a hu-
manidade parasse de emitir qualquer molécula de GEE 
amanhã, por exemplo, ainda assim o nível do mar su-
biria nos próximos 500 anos. Então, pela primeira vez 
temos de tomar decisões para um prazo mais distante, 
mas continuamos a ser avaliados em tempo presente. 
Vivemos uma transição de consciência do ser humano, 
estamos em fase de construção de uma humanidade di-
ferente, que ama aquele que vai nascer nos próximos 
40 anos. Tenho uma grande esperança sobre a veloci-
dade com que a transição cultural se dá. Os jovens de 
hoje em dia parecem bastante antenados com o tema, 
apesar de inédito. O empoderamento das mulheres des-
ponta como outra frente de esperança, por razões liga-
das, entre outros fatores, à maternidade. As mulheres 
têm um horizonte temporal diferente dos homens: elas 
estão prioritariamente, até mesmo em relação a seus 
próprios interesses, voltadas aos filhos e netos. Como 
o mundo está mudando nessa direção, com as mulheres 
tendo mais acesso a conhecimento e mais liberdade so-
bre seus corpos e mais poder sobre a vida, é mais uma 
esperança de conseguirmos realizar essa transição no 
curto tempo que temos.           n
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