
PROTOCOLO DE KYOTO

Empresasquerem
definir regulação
parao clima
Programacoordenadopela FGV reunirá companhiasque já
desenvolvem iniciativasna áreademudançasclimáticas

●Acordo que resultou daConven-
ção daONU, em 1997, emKyoto.
Os países concordaramem redu-
zir, até2012, as emissões de ga-
ses em5,2% em relação a 1990

●Os valores de reduçãonão fo-
ramhomogêneos.Países em de-
senvolvimento, comooBrasil e
Índia,não receberam metas

● Entrou emvigor em2005, quan-
do amaior parte o ratificou

● Em2007,novo acordo começou
a ser desenhado emBali, para
substituir Kyoto após 2012

● Em2009, aONUacelerou nego-
ciações sobre o acordo, antes da
reunião decisiva, emdezembro

SUSTENTABILIDADE
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ESPECIAL PARA O ESTADO

Uma plataforma brasileira pa-
ra discutirmaneiras de colabo-
rar comaconstruçãodaecono-
miadebaixocarbonoeestabele-
cermarcosregulatóriosquede-
finirão os próximos passos no
processo de adaptação às mu-
danças climáticas.
Essa é a premissa do Progra-

ma Empresas pelo Clima, que
será lançado nacionalmente no
fim do próximomês. Até lá, fal-
tarãopoucomais de 60dias pa-
ra a Convenção de Mudanças
Climáticas da Organização das
Nações Unidas (ONU), que se-
rá realizada em dezembro, em
Copenhague,naDinamarca,pa-
ra discutir o acordo internacio-
nal que substituirá o Protocolo
deKyoto, de 1992.
Coordenado pelo Centro de

Estudos em Sustentabilidade
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), emSãoPaulo, o progra-
ma ainda está em fase final de
estruturação e deverá contar
comaatuaçãodeempresasque
jáparticipamdoProgramaBra-
sileiro GHG Protocol, como a
Natura,aPetrobrás,aVotoran-
tim e aCamargo Corrêa.

A ideia é reunir instituições
que já desenvolvam iniciativas
na área de mudanças climáti-
cas ouquesejamgrandes emis-
soras de gases do efeito estufa.
Um grupo de 30 membros re-
presentará os setores de agro-
negócios, energia, florestas, in-
dústria, serviços e transportes,
na tentativa de instaurar no
Brasil um movimento em prol
da economia de baixo carbono,
temaconsideradofundamental
para empresas sustentáveis
em termos de competitividade.

A criação do programa é um
marco importante sob o ponto
devistadaadaptaçãodainiciati-
va privada para estimular mu-
danças adequadas à nova reali-
dade ambiental e econômica,
quereclamapormaioraprovei-
tamento e utilização correta de
recursos naturais. “O setor pri-
vadonãoestavaatentoàsques-
tões de mudanças climáticas, e

tornou-senecessárioterumpo-
sicionamento político em rela-
ção ao tema. O governo nego-
cia, mas não sabe como será o
plano para definir reduções”,
explicaJuarezCampos,coorde-
nador de SustentabilidadeGlo-
bal do centro de estudos da
FGVeumdos responsáveis pe-
laimplementaçãodoPrograma
Empresas pelo Clima.
“Vivemos tempos de mudan-

ças. Até 1995, o bagaço da cana
era um problema para a indús-
tria,masdesenvolvemostecno-
logia para transformá-lo em
energia. Muitas empresas es-
tão se preocupando com ques-
tões de eficiência energética. E
quemnão faz reúso de água es-
tá sendo ummau gestor”, diz.

AÇÕES
Uma das propostas iniciais do
projetoéconcentrarnaelabora-
ção de inventários de gases de
efeito estufa, documentos que
servirão como um raio X para
asempresasperceberemosme-
lhores caminhos de atuação.

De acordo com Campos, a
metodologia brasileira para
criar esses balanços ainda está
sendo construída, ao contrário
dealgumasnaçõesque jádiscu-

tem a questão há pelo menos
dez anos.Mas é o primeiro pas-
soparasepensaremaçõescole-
tivas.

“A FGV recebe consultas de
empresas que relatam a pres-
são de agentes estrangeiros,
principalmente do Japão e da
Europa,por iniciativasdebaixa
emissão de carbono”, conta
Campos. “Neste momento não
podehaverpassividadedasem-
presas.”●

FUMAÇA–Setorprivadonãoestavaatentoàsmudançasclimáticas,masatitudecomeçaamudar

‘Neste momento
não pode haver
passividade’,
afirma Campos
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Text Box
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