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Estudos de Casos e Exemplos Nacionais 
 
O Global Corruption Report: Climate Change é dividido em cinco grandes capítulos. 
Cada um trata de um assunto específico, trazendo estudos de casos e exemplos 
nacionais para ilustrar os seus argumentos. Abaixo há uma seleção de exemplos. 
 
Política e tomada de decisão 
 
Capturas políticas  
 
Estados Unidos 

• O American Clean Energy and Security Act, um projeto de lei para introduzir 
uma norma para comércio e limite máximo de emissões, não foi sequer 
apresentado para votação no Senado. Isso deve-se especialmente ao ‘brown 
lobby’ composto de 2000 lobistas registrados dos setores de óleo, gás, 
carvão e eletricidade gastando aproximadamente $400 milhões em 2007, 
comparado aos $22 milhões do lobby verde. 
 

• Os gastos do lobby marrom só aumentarão no âmbito da decisão da 
Suprema Corte em elevar os limites dos gastos em campanhas eleitorais. 
Seus métodos incluem cartas falsificadas (p. 47), o estabelecimento de 
organizações de base falsas e a captação de funcionários legislativos. Um 
senador, Max Baucus, tem 12 antigos funcionários trabalhando como 
lobbiystas de clima. 

 
Índia 

• A maior democracia do mundo e quarto maior emissor de gases de efeito 
estufa (GEEs) tem um papel significativo na política climática global. Todavia, 
a questão só recentemente capturou a consciência pública no próprio país. 
Apesar de baixas emissões per capita da população, o carvão ainda é 
responsável por 38 por cento das emissões da Índia. Esse valor deverá 
dobrar até 2030, considerando que 400 milhões de indianos ainda não tem 
eletricidade. 
 

• A Índia também responde por aproximadamente 40 por cento dos projetos 
rejeitados nos termos dos mecanismos do desenvolvimento limpo (MDL), 
levantando questões de competência de sua autoridade nacional MDL. 
Considerando-se que a maioria dos projetos MDL indianos lidam com a 
redução dos produtos químicos conhecidos como HFCs, onde é difícil provar 
até que ponto um projeto é responsável pela redução das emissões 
(“adicionalidade”), os negócios indianos tem um forte incentivo para realizar 
lobbys para uma fraca definição de ‘adicionalidade’ no nível internacional. De 
fato, as delegações internacionais da Índia tem uma forte representação das 
indústrias, enquanto as ONGs são afastadas.  

 
• O governo indiano gasta US$20 bilhões em subsídios para eletricidade, 

US$6 bilhões são destinados aos fazendeiros. Interesses especiais como o 
carvão, fertilizante, indústrias petroquímicas e de motores, assim como os 
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próprios fazendeiros, fazem lobby aos políticos locais para manter esse 
status quo dependente de combustíveis fósseis e de ineficiência energética.  

 
Participação pública & acesso a informação  
 
China 

• A China, como maior emissor de gases GEE em 2009, expressou sério 
comprometimento com as reduções de emissões e faz frente ao 
desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. O setor de carbono, de 
propriedade do governo, responde por 70 por cento das necessidades de 
energia da China, as quais deverão dobrar até 2030. O debate é realizado 
pelo partido e as autoridades locais podem ter participações em indústrias 
poluidoras. Em contraste, a agência ambiental somente se tornou um 
Ministério em 2008 e seu 145 centros de monitoramento de economia de 
energia sofrem falta de funcionários, orçamentos e equipamento, tornando 
mais difícil lidar com as normas de transparência. 
 

• A lei chinesa de acesso à informação exige divulgação das solicitações 
públicas e a publicação de informações ambientais detalhadas. Metas de 
eficiência energética são publicadas anualmente. A cidade de Ningbo 
colocou 600 documentos em seu site em 2008, incluindo todas as 
reclamações e seu status de processamento. 

 
• Há 3500 ONGs domésticas registradas e as ONGs internacionais como a 

Greenpeace e a WWF estão começando a se engajar em projetos. Todavia, 
informações limitadas sobre procedimentos para a participação pública 
dificulta o engajamento. 

 
 

Mitigação 
 
Construindo integridade nos mercados de carbono 
 
Eslováquia  

• Em 2008, as emissões médias na Eslováquia estiveram 32 por cento abaixo 
de sua meta estabelecida em Kyoto em 1990, permitindo a venda de uma 
série de créditos de emissões. 
  

• O governo eslovaco vendeu 15 milhões de toneladas de créditos sem leilão 
público. A mídia e os partidos da oposição solicitaram que o contrato e o 
preço de venda sejam publicados. 

 
• As investigações da mídia revelaram que a Eslováquia possivelmente 

vendeu as suas cotas pela metade de seu valor de mercado, representando 
estimadamente €75 milhões de perdas em receitas. As investigações 
também revelaram que a empresa de compra era recém formada e que há 
vínculos aos membros do Ministério que venderam as permissões. 

 
Outros estudos de país/regiões discutidos no contexto dos mercados de carbono 
incluem: Hungria, Índia, Austrália, os Estados Unidos 
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Encontrar as soluções adequadas para evitar o ecobranqueamento 
 
UK 

•  “Ecobranqueamento”— fazer com que produtos ou serviços pareçam mais 
ambientalmente corretos do que de fato são — pode enganar os 
consumidores sobre a pegada de carbono de suas opções de compras. 
Diretrizes do Reino Unido para fazer reivindicações ambientais ‘claras, 
exatas, relevantes e verificáveis’ não são vinculativas.  

• Reclamações à autoridade de padrões de propaganda do Reino Unido, 
Advertising Standards Authority, sobre alegações ambientais enganosas 
estão crescendo. A instituição baniu anúncios que designam o Renault 
Twingo de “eco-car”, apesar das emissões acima da média para seu 
tamanho.  

 
Outros países discutidos em relação ao ecobranqueamento: Dinamarca, França, 
Alemanha, os Estados Unidos 
 
Evitando um curso de recursos verdes durante a transição para uma 
economia de baixo carbono 
 
Bolívia 

• A crescente demanda de recursos naturais como território e determinados 
metais incentivada pela transição para uma economia de baixo carbono 
deverá beneficiar os países e as comunidades onde estes são encontrados 
— sem contribuir para o conflito ou pobreza. 
 

• Acredita-se que a metade das reservas de lítio conhecidas do mundo, 
utilizadas para veículos elétricos e que deverão vivenciar um aumento de 
demanda de 10 por cento anualmente, estão localizadas no lago de sal Uyuni 
na Bolívia. 

 
• Sem uma administração adequada, o processamento de lítio pode ameaçar 

as comunidades locais, danificar o ecosistema ao redor, comprometer uma 
indústria de turismo crescente e promissora e ameaçar as reservas de água 
escassas. 

 
• No passado, as empresas de petróleo estatais bolivianas nem sempre 

aderiram a processos públicos de aquisição e em alguns casos não se 
consultaram com grupos indígenas antes da exploração.  
 

• Na medida em que o país avança com seus planos de exploração é 
necessário garantir que as normas de mineração e ambientais sejam 
cumpridas, que haja ampla participação pública e que informações sobre 
contratação e financiamento esteja aberta ao público. 

 
Exemplos de outros países, onde a demanda de recursos naturais precisa de boa 
governança:  

• Colômbia e Serra Leone: território para biocombustíveis 
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• República Democrática do Congo: minerais usados em tecnologias 

fotovoltaicas e eletrônicas 
 
Prevenção de fraude em infra-estrutura renovável 
 
Espanha 

• O governo espanhol admitiu ter necessidade de uma mecanismo supervisor 
para monitorar parques solares após ter desencadeado uma batalha para 
concluir instalações fotovoltaicas, ao obrigar as empresas concessionárias a 
comprar energia solar a taxas de valor fixo. Uma investigação subsequente 
desvendou que mais de 4000 instalações fotovoltaicas em 13 por cento dos 
parques solares do país foram falsamente registradas como operacionais 
apesar de não terem contribuído com a matriz energética. 

 
África do Norte 

• Estimativas sugerem que instalações de energia solar concentradas em 
menos de um por cento do deserto do Sahara podem cobrir 100 por cento da 
energia necessária na Europa. Todavia, 78 por cento de um pequeno grupo 
de especialistas entrevistados afirmaram que a complexidade e a corrupção 
nos procedimentos burocráticos seriam uma alta preocupação para a 
utilização eficaz de energia solar no Norte da África, o que aumentaria os 
riscos e custos de investimento.  

 
 
Adaptação  
 
Preparação para desastres 
 
Filipinas  

• Estima-se que as nações do sudeste asiático precisam orçar valores 
equivalentes a 5–6 por cento de seu PIB para a administração de desastres. 
Atualmente o orçamento gira em torno de 2–3 por cento.  

 
• A falta de preparo pode colocar vidas em risco. Em 2009, o tufão Ketsana 

assolou e desabrigou milhares de pessoas e danificou e destruiu mais de 
300.000 lares. Havia muito poucos barcos e caminhões anfíbios para salvá-
los. Em Marikina, na cidade mais atingida, somente dois barcos de borracha 
estavam disponíveis para resgate. O governo declarou um estado de 
emergência que foi extendido por um ano, mesmo em áreas não atingidas 
pela tempestade. Foi oferecido um orçamento adicional no valor de US$250 
milhões. Isso provocou suspeitas de que os fundos possivelmente possam 
ser mal-apropriados. Ainda não está claro, como o orçamento foi gasto. 

 
• O departamento de serviços públicos e rodovias deveria iniciar o projeto de 

melhoria do rio Pasig-Marikina no valor de US$14 milhões em 2007, mas três 
anos mais tarde, em 2010, ainda precisava ser implementado. O projeto de 
melhoria do sistema de controle de enchentes e drenagem da área 
Kamanava no nordeste metropolitano de Manila no valor de US$15 milhões 
também se atrasou. 
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• Projetos construídos são muitas vezes negligenciados, uma vez que os 

oficiais não conseguiram manter recursos cruciais para a gestão de risco. O 
sistema eficiente de controle de enchentes, com um valor aproximado de 
US$25 milhões, financiado por um empréstimo japonês, segundo relatórios, 
fracassou devido à negligência da Autoridade de Desenvolvimento 
Metropolitano de Manila. No caso de Marikina e Cainta, o nível de enchente 
alcançou 17 metros acima do nível do mar, todavia, um projeto de 
desenvolvimento territorial que precisou passar por 32 signatários antes de 
ser aprovado, permitiu a realização de obras já em 9 metros. 

 
Administração de território 
 
Quênia 

• Estima-se que mais de 100.000 pessoas foram desapropriadas de suas 
casas em áreas florestadas entre 2004 e 2006. Em 2009, o Primeiro Ministro 
Raila Odinga teve que reverter uma notificação de evicção entregue pelo 
serviço florestal do Quênia aos habitantes da floresta de Mau. 
 

• Os setores de turismo, chá e energia no Quênia correm o risco de perder 
mais de US$300 milhões por ano de desmatamento exacerbado pela 
corrupção entre guardas florestais insuficientemente remunerados. Em 2009, 
400.000 hectares de floresta no complexo florestal de Mau, Rift Valley, foram 
destruídos. Em 1963 aproximadamente dez por cento do Quênia eram 
cobertos por florestas, em 2006 menos de dois por cento. 

 
 
Silvicultura 
 
Bangladesh 

• Bangladesh está na linha de frente nas mudanças climáticas como o país 
mais sujeito a ciclones tropicais e em sexto lugar no risco de enchentes. 
 

• O país é em partes protegido pela maior floresta de mangue do mundo, 
Sundarban, sendo um ‘escudo natural’ essencial contra ciclones, maremotos 
e erosão das costas. É responsável por 41 por cento de todos os 
rendimentos florestais do país e por 45 por cento de toda exploração de 
madeira e combustível.  

 
• Sundarban foi enfraquecida devido à exploração ilegal de madeira agravada 

pela corrupção. Pescadores e exploradores oficiais retiram madeira ilegal no 
valor de aproximadamente US $10 milhões anualmente, enquanto os 
guardas florestais corruptos recebem quase US$3,1 milhões por ano dos 
pescadores. 

 
Garantir que os direitos territoriais tenham prioridade em relação ao 
comércio de carbono 
 
Papua Nova Guiné: 

• O governo de Papua Nova Guiné está interessado em obter créditos de 
carbono de sua mata tropical, a terceira maior do mundo. As licenças de 
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exploração de madeira são em geral divididas entre os proprietários e os 
governos em uma relação de três a um, mas não está claro se os 
proprietários terão benefício semelhante com o comércio de carbono. 
 

• Foi estabelecido um escritório para mudanças climáticas e estabilidade 
ambiental em 2008 para gerir os fundos internacionais de clima. Reivindica o 
direito de vender o carbono, apesar de não haver legislação anterior para 
regulamentar a venda de carbono.  
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