


F ortalecendo ainda mais a posição
vanguardista do Brasil no combate
às mudanças climáticas que já asso-

lam o planeta, um grupo formado por em-
presários das 22 maiores corporações brasi-
leiras firmou, em agosto último, um com-
promisso mais que sustentável

Apresentada durante o seminário "Bra-
sil e as Mudanças Climáticas", promovido
pelo Jornal Valor Econômico e pela Globo-
News em São Paulo (SP), trata-se de uma
carta de intenções em que essas empre-
sas assumem cinco compromissos ecoló-
gicos (veja página 28), que incluem desde
a divulgação anual de um inventário de
emissões de carbono e o rastreamento de
fornecedores, a uma série de sugestões ao
governo federal, como a simplificação dos
processos de Mecanismo de Desenvolvi-
mento limpo (MDL), para facilitar a en-
trada de tecnologias sustentáveis no país.

O documento é dividido em três partes.
A primeira faz um panorama dos desafios
para enfrentar as mudanças climáticas. A
segunda, e uma das mais importantes,
apresenta os compromissos empresariais
para reduzir as emissões de CO2. E, na últi-
ma parte, lista propostas e sugestões ao
governo brasileiro, incluindo algumas re-
lacionadas à COP15, Conferência do Clima
da ONU, que será realizada em Copenha-
gue, Dinamarca, entre os dias 07 e 18 de de-
zembro próximo.

Apesar do bom reflexo do movimento
já ser sentido na comunidade internacio-
nal e na sociedade brasileira, a Carta -
uma iniciativa da Vale, com apoio do Ins-
tituto Ethos, Fórum Amazônia Sustentá-
vel, SindiExtra e Fiep - ainda não tem
uma adesão significativa de instituições,
já que alguns setores tradicionais não es-
tavam representados. Mas o número pro-
valvemente deverá aumentar, tendo em
vista a crescente preocupação dessas ins-
tituições com a questão ambiental, e a
boa noticia de que, nos últimos cinco
anos, as empresas brasileiras já reduzi-
ram 15% de suas emissões. Pois, como
bem lembrou Roger Agnelli, presidente
da Vale, "a empresa que não tem preocu-
pação ambiental vai sofrer mais lá na
frente. Vai pagar essa conta".

A carta ainda marca um avanço do
país rumo ao crescimento econômi-
co com sustentabilidade ambiental
e já foi entregue aos ministros do
Meio Ambiente, Carlos Mine, e da
Ciência e Tecnologia, Sérgio Macha-
do Rezende, bem como o chefe dos
negociadores brasileiros na COP15,
Luiz Alberto Figueiredo Machado,
para conhecimento.

Apesar de nosso país ser referência
em projetos de preservação ambiental,
ainda há muito a ser feito para reduzir a
emissão de gases poluentes. O Brasil es-
tá entre os 20 países que mais jogam gás
carbônico na atmosfera e o desmata-
mento continua sendo o maior respon-
sável pelos altos índices de emissões,
mesmo com a queda de 46% do desma-
te na Floresta Amazônica, registrado nos
últimos 12 meses e divulgado recente-
mente pelo Sistema Deter (Detecção de
Desmatamento em Tempo Real). Segun-
do o ministro Sérgio Rezende, o Brasil
apresentará seu inventário de emissões
de CO2 antes da COP15.
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