
Brasileiros desconhecem a Rio+20. Por quê? 
Paulo Itacarambi 
 
A quatro meses da sua realização, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável ainda não é conhecida pelos brasileiros. 
 
Uma pesquisa realizada neste início de ano por uma parceria entre a empresa Market Analysis 
e a ONG Vitae Civilis mostrou que apenas 11,5% dos brasileiros têm alguma informação a 
respeito da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 
 
A pesquisa foi realizada por telefone, em nove capitais, com 806 pessoas de 18 a 69 anos de 
idade, de várias regiões do Brasil. Dos entrevistados, 4% pertencem à classe A, 29% à B, 49% 
à C e 18% às classes D e E. Entre todos os entrevistados, apenas 4,4% ouviram “muito” sobre 
a Rio+20, enquanto 7,1% disseram ter ouvido “alguma coisa”. 
 
Dos 11,5% que conhecem a Rio+20, 73% se interessam pelos assuntos relacionados ao 
evento. Os mais mencionados foram desenvolvimento sustentável, economia verde, combate à 
violência, combate ao tráfico de drogas, Copa de 2014, erradicação da pobreza, meio ambiente 
(geral) e combate à poluição. 
 
O Rio de Janeiro, onde será realizada a Conferência, é a cidade do país em que a população 
tem mais conhecimento a respeito: 24%. 
 
Por que tão pouca gente está interessada na Rio+20? 
 
Na minha opinião, ainda não está claro para as pessoas e para as empresas os impactos que 
as decisões da Conferência terão sobre o cotidiano dos negócios e da vida. As discussões 
ocorridas até agora, entre os diversos eventos preparatórios da Rio+20, estão focadas nas 
negociações e não buscam esclarecer a sociedade sobre as mudanças que o evento poderá 
acarretar ao mercado e à vida das pessoas. A mídia também precisa participar desse esforço, 
provocando os órgãos e entidades envolvidos a dar esses esclarecimentos para, com isso, 
aumentar o interesse da população e, em consequência, a relevância da Conferência para 
faixas maiores de pessoas. 
 
Se a Rio+20 aprovar a orientação já estabelecida em seu “rascunho zero” oficial (documento 
que está orientando as discussões da Conferência), de “eliminar gradualmente subsídios que 
exerçam efeitos consideravelmente negativos sobre o meio ambiente”, as políticas econômicas 
dos países teriam de ser totalmente reformuladas. No caso brasileiro, por exemplo, o governo 
não poderia reduzir o IPI dos carros e da linha branca sem exigir contrapartidas que 
promovessem, por exemplo, a diminuição da “pegada de carbono” (total das emissões) na 
cadeia produtiva automotiva e de eletrodomésticos, veículos movidos a combustíveis menos 
poluentes e geladeiras que consumissem menos energia elétrica. 
 
Enfim, para reduzir determinado imposto ou estabelecer um novo, o governo brasileiro teria de 
levar em conta os critérios decididos na Rio+20, diferenciando produtos poluentes de não 
poluentes. E a indústria, para se beneficiar de isenções e outros incentivos fiscais, precisaria 
investir numa produção mais verde. O cidadão teria à disposição, por exemplo, carros menos 
poluentes e geladeiras mais eficientes em consumo de energia, a preços menores. 
 
Outro tema que mexe com as empresas e os cidadãos é a política de compras dos governos. 
Suponhamos que a Rio+20 aprove uma orientação para que os governos do mundo adotem 
medidas de apoio ao uso de energia solar. O governo brasileiro precisaria, por exemplo, nos 
programas habitacionais, priorizar a compra de chuveiros com células. Este fato animaria o 
crescimento de uma cadeia de valor voltada para a fabricação de componentes para chuveiros 
aquecidos por energia solar, um segmento que já existe e tem potencial para se desenvolver e 
gerar muitos empregos. 
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Agora, se a Rio+20 resolvesse se apresentar como a saída para a crise financeira que afeta o 
mundo atualmente, então, poderíamos imaginar uma transformação geral nos negócios e no 
nosso modo de vida. 
 
A crise financeira é, na verdade, um dos aspectos mais cruéis da insustentabilidade do modelo 
de civilização que temos. Ela aumenta a cada nova onda e vai levando consigo a confiança no 
mercado e nas instituições democráticas, os valores que norteiam as relações sociais e os 
recursos materiais e naturais das sociedades e do planeta. Cada onda gera mais desigualdade 
e pobreza, deprecia outros patrimônios e superestima a acumulação financeira. 
 
É preciso superar esses impasses e nós, batalhadores do desenvolvimento sustentável, 
acreditamos que a maneira de fazê-lo é adotando um modelo que fortaleça o capital natural, o 
capital social e o investimento produtivo focado na erradicação da pobreza e no equilíbrio 
ambiental. Pesquisas da própria ONU e de empresas de auditoria já demonstraram que não se 
trata de utopia juntar crescimento econômico, justiça social e equilíbrio ambiental. 
 
O que falta para a Rio+20 ser conhecida pelos brasileiros é mostrar que seus temas têm a ver 
com a vida cotidiana dos cidadãos e com os negócios agregados aos hábitos de consumo das 
pessoas. Não é tão complicado, mas é preciso vontade política para fazê-lo. 
 
Fonte: Envolverde, 26 de mar. 2012: [Portal]. Disponível em: 
< http://envolverde.com.br>. Acesso em 27 de mar. 2012. 
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