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"Não temos outra opção, senão o êxito"
Embaixador da França diz que os debates sobre mudanças climáticas tomaram
conta do país, que hoje está mais verde e consciente
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A Paris de hoje é muito diferente da de 10 anos atrás. Uma cidade mais verde, que investiu em meios de
transporte limpos, e levou para as mesas dos cafés e bistrôs o assunto das mudanças climáticas. Em
Brasília como embaixador da França desde 1º de setembro, Laurent Bili destaca o engajamento social
como uma das mais importantes modificações pelas quais não apenas seu país, mas todo o mundo, passou
nos últimos tempos, notavelmente desde a conferência de Copenhague, em 2009, que acabou
decepcionando quem esperava um acordo global ambicioso. “A mudança climática se tornou uma questão
de debate na sociedade civil”, afirma.

A participação de todos os setores e a certeza de que o aquecimento do planeta é real fazem com que,
hoje,  o cenário das negociações seja bem diverso daquele vivenciado na Dinamarca. O consenso de que o
mundo não pode aquecer mais do que 2ºC acima dos níveis pré-industriais, contudo, não é sinônimo de
uma Conferência das Partes (COP) fácil, destaca o embaixador. Em entrevista ao Correio, Bili lembra que,
na mesa, há interesses de 195 países com realidades muito distintas. Mas também salienta o caráter
prioritário do combate às mudanças climáticas, simbolizado pela presença de 147 chefes de Estado,
incluindo a presidente Dilma Rousseff, na primeira semana do evento. “Isso quer dizer, de maneira clara,
que esse é um problema de sobrevivência do planeta, que queremos um resultado.”

A população se engajou nessas mudanças?
Sim. Houve dúvidas no começo, como sempre, quando há mudanças. Sobretudo, quanto a dar mais espaço
para as bicicletas e restringir o espaço para os carros. Mas, ao final, todo mundo se deu conta de que a
cidade está muito mais agradável agora que antes.

Como país se preparou para a COP21?

Na minha opinião, o encontro de Copenhague foi uma coisa de especialista, de diplomatas e políticos que
estavam negociando. De lá para cá, no mundo inteiro, e não só na França, a mudança climática se tornou
uma questão de debate na sociedade civil. Então, na França, todo mundo participou das discussões. Nas
prefeituras, nos estados, no nível das comunidades, nas universidades, todos fizeram propostas. Foi um
caminho de mobilização de todos os setores da sociedade. Na França, tivemos no mês de julho, por
exemplo, em Lyon, um encontro de estados e prefeituras para preparação e muitas cidades fizeram
iniciativas ou projetos de cooperação.

O que mudou desde Copenhague?

A mudança mais importante é que o objeto das mudanças climáticas já não é mais um debate sobre a
existência do fenômeno. É mais um debate sobre as soluções. Nesse sentido, temos muito mais condições
de chegar a um consenso, mesmo que não seja fácil. De lá para cá, temos uma consciência muito mais
forte. O fato de que o debate chegou a atingir muito mais setores da sociedade civil também ajuda para
que as condições sejam melhores.

A COP21 inaugura um novo momento na era das negociações climáticas?
Temos que ver os resultados, claro, mas essa questão da mobilização e da discussão sobre as soluções já é
importante. Paris não vai ser o fim da história, mas o começo. Então, essa ideia de uma nova etapa, de
uma nova era, pode ser mesmo. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Mesmo porque chegar a um consenso
entre 196 países, com 147 chefes de Estado... Isso é também é muito importante, a presença, no começo
das negociações, dos chefes de Estado quer dizer, de maneira clara, que esse é um problema de
sobrevivência do planeta, que queremos um resultado.

Existe um temor que se deposite muita expectativa na COP21, como foi em Copenhague?
Em Paris, quando começaram as negociações, depois da experiência de Copenhague, existia um certo
pessimismo, uma certa dúvida de que tantos países, com realidades tão diferentes, chegassem a um
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acordo. Não se pode dizer o que vai acontecer na COP21, mas, com todo o trabalho que tem sido feito de
lá para cá, já podemos dizer que qualquer que seja o resultado, a mobilização que conseguimos — quando
digo conseguimos, não é só a França, mas todos os atores, todos os países envolvidos —  já abre
perspectivas para um bom resultado político.

O posicionamento brasileiro sobre as mudanças climáticas está alinhado ao da União Europeia, ainda que
pertençam a blocos econômicos distintos?
As INDCs (contribuições nacionais voluntárias de cada país) do Brasil foram consideradas um trabalho
muito sério, que não é isolado, mas de diálogo com a sociedade civil e com os estados. No âmbito das
negociações das mudanças climáticas, o Brasil não é um país qualquer, pesa que tudo nasceu no Rio, em
1992. Então, estamos muito satisfeitos de poder contar nesses últimos meses com o apoio do Brasil, com a
mobilização da sociedade brasileira.

A questão do financiamento de ações de mitigação é uma das mais difíceis de negociar?

É um ponto difícil. Todo mundo está de acordo com o princípio de que precisamos de financiamento e que
a responsabilidade de financiar tem de ser diferenciada. Que certos países precisam mais que outros
daquela ajuda. Mas teve muitos problemas técnicos, de como se contabilizar, de qual o papel do setor de
financiamento público, privado, dos bancos de desenvolvimento... E aí tem debates de especialistas que
precisam ser ajustados. Mas já temos esse entendimento global sobre a necessidade de investir para
ajudar os países a compensar, o que é muito importante.

Qual será o melhor cenário da COP21?

O melhor cenário é um acordo. Um acordo que consiga mobilizar todo o mundo no objetivo de reduzir as
emissões para que o aumento do aquecimento fique no nível de 2ºC. E que todo o mundo seja mobilizado
para considerar que vamos fiscalizar, não de maneira intrusiva, mas com uma lógica inclusiva, de
transparência, para conseguirmos os objetivos acertados. O que se vê claramente é uma economia de
baixo carbono é o objetivo de todos os Estados do mundo. O setor privado vai investir muito nisso. O
Laurent Fabius (ministro francês das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Internacional e presidente
da COP21) falou que “não temos plano B porque não temos planeta B”. Essa imagem resume tudo. Não
temos outra opção, senão o êxito.
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