
“Brazil is back” – mas como? 

Entre protagonismo ambiental e modelo agroexportador

O recém-eleito governo Lula terá início cercado de grandes expectativas e desafios. Na arena internacional 

caminha-se rapidamente para romper o isolamento do país e voltar a exercer um forte protagonismo na agenda 

climática e ambiental, tanto no âmbito nacional e internacional. O enfrentamento no Brasil se dá em diversas 

frentes: desmatamento e invasão de reservas indígenas, junto ao avanço do crime organizado na Amazônia; as 

instituições de proteção meio-ambiental foram enfraquecidas pelo governo Bolsonaro; as exportações agrárias 

ganharam ainda mais relevância econômica na crise econômica dos últimos anos. 

Com Lula, o Brasil terá a ambição de se transformar em uma potência agroambiental: promovendo avanços na 

agenda climática, fomentando uma agricultura sustentável – familiar e de larga escala - e combatendo o 

desmatamento. Isto, no meio de uma crise social, fortes restrições fiscais e instabilidade econômica global. 

Quais são as opções, as restrições e os desafios da política econômica, ambiental e agropecuária do governo 

Lula? 

Para este debate, o Diálogo Agropolítico Brasil – Alemanha (APD) e o Instituto de Estudos Latino-americanos 

(LAI) da Freie Universität Berlin convidam quatro especialistas e protagonistas: 

▪ Fabiola Zerbini, World Resources Institute Brasil (WRI) /Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura

▪ Marcello Britto, CBKK S.A, Fundação Dom Cabral

▪ Imme Scholz, Heinrich-Böll-Stiftung

▪ Barbara Fritz, FU Berlin, Lateinamerika-Institut

Onde: Lateinamerika Institut, Rüdesheimer Str. 54-56, 14197 Berlin (U Breitenbachplatz) - Sala 201 

Quando: 18 de janeiro 2023, quarta-feira, 16h – 18h 

Informações sobre os participantes 

Fabiola Zerbini, Diretora de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do World Resources Institute WRI-

Brasil, participa da Coalizão Brasil, Clima, Florestas, Agricultura. Fabíola possui vasta experiência no 

diálogo entre o movimento ambientalista, órgãos de políticas agroambientais e o agronegócio. 

Marcello Brito, CEO da CBKK, professor da Fundação Dom Cabral, foi cofacilitador da Coalizão Brasil e 

ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). Marcello se movimenta com facilidade 

entre o setor privado, sociedade civil e o mundo acadêmico. 

Barbara Fritz, Professora de economia da América Latina na Freie Universität Berlin 

Imme Scholz, Co-Presidenta da fundação Heinrich Böll Stiftung 
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