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Anfitrião da Rio+20 e 
protagonista essencial 
Engana-se quem imagina que teremos no próximo mês 
de junho um evento similar à Rio-92, que produziu as 
bases para os mais importantes acordos multilaterais a 
respeito da preservação de condições aceitáveis para a 
vida no planeta, além de estabelecer os princípios do 
que viria a ser convencionado, nos anos seguintes, co-
mo os paradigmas de uma sociedade sustentável. Prati 
camente tudo que se seguiu, inclusive os instrumentos 
para a criação da economia de baixo carbono, teve ali 
definidos seus pressupostos. 

A principal conquista naquela ocasião, segundo os ob-
servadores que continuaram, desde então, acompa-
nhando a evolução das negociações multilaterais, foi a 
clareza com que se estabeleceu o valor da diversidade 
biológica, até então um tema restrito ao universo dos 
pesquisadores. A urgência ambiental representada pela 
sucessão de eventos meteorológicos extremos ainda era 
percebida de maneira difusa, e só veio a ser aceita de mo-
do geral como uma consideração científica em fevereiro 
de 2007, após a divulgação do conhecido relatório do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. 

Ainda assim, a ação 
dos chamados céticos an-
dou atrapalhando a ado-
ção de medidas mitiga-
doras dos efeitos da ex-
cessiva emissão de gases 
do efeito estufa. Foram 
necessárias revisões no 
documento oficial do 
IPCC e novas pesquisas 
que comprovaram a ace-
leração do aquecimento 
médio da temperatura 
do planeta e suas prová-
veis conseqüências, para 
que as conferências 
anuais dos países-partes 
congregados pela ONU 
apresentassem algum 

avanço. Ainda assim, registre-se que as medidas práticas 
só aconteceram quando a iniciativa privada, por meio de 
empresas líderes, entendeu que a busca da sustentabilida-
de é também a melhor estratégia de negócio. 

A Rio+20 deverá ser muito mais um encontro técnico e 
político, para a consolidação de mecanismos já testados na 
prática e a formalização de compromissos oficiais em nível 
mais avançado do que aquilo que tem sido obtido a partir 
do Protocolo de Kyoto, assinado cinco anos depois da 
Rio-92. No entanto, apesar do clima de pessimismo que 
tem caracterizado tais encontros, principalmente com a 
crença generalizada — mas irreal — de que a cúpula de Co-
penhague, realizada em dezembro de 2009, foi um fracas-
so, há grandes expectativas em torno da adoção global de 
dois pressupostos do desenvolvimento sustentável: o incen-
tivo à economia verde como estratégia para a erradicação 
da pobreza e a reforma no sistema de governança global. 

A consolidação dos valores de respeito ao patrimônio 
ambiental, como parte das políticas econômicas dos paí-
ses, é vista como forma eficiente de correção das desigual-
dades sociais — e não apenas por uma questão humanitá-
ria: em todos os foros específicos sobre o tema há grupos 
de trabalho comprovando o potencial do combate à misé-
ria como forma de estimular o consumo consciente e com-
bater a sucessão de crises que afetam a economia global. 
O Brasil é protagonista de destaque nesse cenário, não 
apenas porque a Rio+20 é uma iniciativa brasileira mas 
também porque o país se apresenta ao evento como uma 
das raras nações que conseguiram, nesses vinte anos, pro-
duzir um fenômeno consistente de redução da pobreza e 
ao mesmo tempo reduzir suas perdas florestais. 

O Brasil se apresenta 
à Rio + 20 como uma 
das raras nações que 
conseguiram, nesses 
vinte anos, produzir 
um fenômeno 
consistente de 
redução da pobreza 
e ao mesmo 
tempo reduzir suas 
perdas florestais 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




