
BRASÍLIA

É no casamento das agendas
de combate à pobreza extrema
e de proteção do meio ambien-
te que o governo Dilma Rous-
seff aposta ganhar uma certa li-
derança para o Brasil nos próxi-

mos debates do desenvolvi-
mento sustentável. “A discus-
são social separada da ambien-
tal não é sustentável”, repete a
ministra Tereza Campello (De-
senvolvimento Social), encarre-
gada de desenvolver a propos-
ta brasileira de piso de prote-

ção socioambiental.
O ponto de partida da pro-

posta é o programa Bolsa Ver-
de, um benefício de R$ 300 pa-
go por trimestre a famílias mo-
radoras de Unidades de Con-
servação na Amazônia. Por
ora, o benefício complementa
os pagamentos do Bolsa-Famí-
lia para cerca de 19 mil famí-
lias. Nesta entrevista a Marta
Salomon, a ministra diz que
não há uma fórmula pronta e
acabada a ser replicada pelos
demais países.

● O Brasil vai formalizar a pro-
posta do piso de proteção so-
cioambiental na conferência?
Essa ideia já vem sendo discuti-
da nos fóruns preparatórios.
Quando a gente começou a tra-
balhar com o Bolsa Verde, vi-
mos nele uma ação inovadora,
que junta a superação da extre-
ma pobreza com um componen-
te ambiental. Ainda está numa

escala pequena, mas significati-
va: a gente começou a pagar em
dezembro a famílias em reser-
vas extrativistas e florestas na-
cionais. Por enquanto, o paga-
mento beneficia somente quem
já tem ativo ambiental. Quere-
mos monitorar os ativos am-
bientais e não apenas erradicar
a pobreza.

● Mas o Bolsa Verde trata de
uma realidade muito peculiar,
brasileira. Como seria adotado
em outros países sem ativos am-
bientais em florestas?
Por isso surgiu o piso de prote-
ção socioambiental. A inovação
do Bolsa Verde foi muito bem
recebida no mundo todo, e a
nossa avaliação é que, de fato,
não é restrita à floresta nem res-
trita a quem tem ativo ambien-
tal. Procuramos uma forma de
casar a agenda da extrema po-
breza com a agenda ambiental
não só em áreas já desmatadas,
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Entrevista: Tereza Campello
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A menos de doismeses da Rio+20,
o país anfitrião e presidente da
Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Susten-
tável guarda uma pequena carta
na manga, discutida ainda discre-
tamente nas negociações que en-
volvem193países.Trata-sedapro-
posta de criação de um piso mun-
dial de proteção socioambiental
preparada pelo Brasil.

A proposta aparece no debate
do desenvolvimento sustentável
como prima mais robusta do pi-
so de proteção social, uma espé-
cie de Bolsa-Família em âmbito
global já incorporado como expe-
riência-modelo pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU).
Etem elementos de outroprogra-
ma elogiado do governo, o Bolsa
Verde, que remunera famílias
que vivem em unidades de con-
servação na Amazônia e adotam
páticas ambientais sustentáveis.

Além de garantir uma renda
mínima para combater a extre-
ma pobreza, o piso socioambien-
tal proporcionaria uma remune-
ração extra aos pobres pela pro-
teção de florestas e a recupera-
ção de áreas degradadas, de acor-
do com o esboço a que o Estado
teve acesso.

A expectativa do Brasil é de
que o piso de proteção socioam-
biental conste da declaração fi-
nal a ser assinada pelos chefes de
Estado e de governo e pelos de-
mais representantes das Nações
Unidas. “Esse será um dos princi-
pais produtos da Rio+20”, diz do-
cumento que detalha a proposta
do piso e aponta como uma das
possíveis fontes de financiamen-
to a cobrança de tributo sobre
movimentações financeiras.

O documento final da Rio+20
vem sendo negociado oficial-
mente desde novembro do ano
passado, quando cada um dos
países apresentou suas propos-
tas. Até aqui, os rascunhos pro-
duzidos vêm sendo criticados pe-
la falta de avanços esperados pa-
ra a conferência que se realiza 40
anos depois de a Organização

das Nações Unidas adotar for-
malmente a defesa do “desenvol-
vimento sustentável”, em que o
crescimento econômico reco-
nhece os limites dos recursos na-
turais e considera o combate à
exclusão social como um de seus
objetivos.

A começar pelo título dado ao
rascunho da declaração final,
“O futuro que queremos” – mui-
to próximo de um relatório da
ONU nos anos 80, chamado
“Nosso futuro comum” –, as ne-
gociações seguem acanhadas. A
expectativa de um fracasso da cú-
pula fez os negociadores brasilei-
ros prometerem, na semana pas-
sada, resultados “ambiciosos”.

‘Ponto de partida.’ A promes-
sa é uma forma de tentar driblar
a expectativa de fracasso da con-
ferência e, sobretudo, garantir a

presença de líderes mundiais im-
portantes, essencial para que o
Brasil avance no projeto de con-
solidar sua própria liderança no
debate mundial do desenvolvi-
mento sustentável. “Temos
obrigação de pensar grande”, ex-
plicou um diplomata.

A liderança reivindicada pelo
Brasil se baseia nos resultados
obtidos, até aqui, pela redução
da pobreza e pelo combate ao
desmatamento da Amazônia,
além de uma matriz energética
em grande parte renovável.

Pensar “grande” não signifi-
ca, para os negociadores brasilei-
ros, esperar por resultados ime-
diatos da Rio+20. A proposta
mais importante dos debates,
até aqui, prevê o estabelecimen-
to de metas do desenvolvimen-
to sustentável a partir de 2015,
com três anos de prazo para o
detalhamento das metas em tor-
no das quais os países assumi-
riam compromissos, e mais 15
anos de prazo – até 2030 – para o
alcance das metas.

Os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) se-
guem o modelo dos Objetivos do
Milênio, definidos pelas Nações
Unidas em 2000, com metas até
2015. A principal diferença é que
todas as nações assumiriam com-
promissos e não apenas os paí-
ses em desenvolvimento.

Outra diferença é um conjun-

to mais amplo de compromis-
sos, envolvendo não apenas o
combate à pobreza, mas prova-
velmente o uso de energias sus-
tentáveis e acesso à água, por
exemplo. Não está certo que os
temas serão definidos já.

Parece pouco lançar o debate
de metas para uma economia ver-
de 20 anos depois de a Eco-92
lançar a Agenda 21, com compro-
missos de produção e consumo
sustentáveis – grande parte de-

les ainda no papel. Mas os princi-
pais negociadores brasileiros
acertaram o discurso de que a
próxima conferência das Nações
Unidas não é uma conferência
“de chegada”, para o fechamento
de acordos, mas uma “conferên-
cia de partida”, com o lançamen-
to de propostas.

Embora seja realizada exata-
mente 20 anos depois da Eco-92,
para o governo brasileiro, a
Rio+20 deve ser vista como o pri-

O trunfo do Brasil
para sair da Rio+20
como líder verde

Para o Brasil,
Rio+20 não
será evento de
fechar acordos,
mas de lançar
propostas

‘Discussão social não
pode ser separada da
ambiental’, diz ministra

Para a titular da pasta do Desenvolvimento Social,
Bolsa Verde mostra que é possível unir agendas

Esboço a que o ‘Estado’
teve acesso revela plano
de propor Bolsa Verde
global e protagonizar
liderança sustentável

13 de junho
EUA na defensiva
A presença do presidente
George Bush foi considerada
uma vitória, mas ele travou o
debate e ficou isolado.
Não aderiu à Convenção da
Biodiversidade por considerá-la
ameaça à biotecnologia.

14 de junho
Acordo frágil
“A Rio-92 encontrou ontem
uma fórmula de acordo para
financiar seus amplos projetos
de desenvolvimento e proteção
ambiental que ficou bem mais
pobre que as ambições da
gigantesca conferência.”

9 de junho
Entrave
No meio da negociação, países
em desenvolvimento se
recusam a “cumprir qualquer
item das convenções se não
houver um compromisso
imediato, dos industrializados,
de fornecer créditos”.

3 de junho
Início
A ambição era “preparar
estratégias para sustar a
degradação ambiental e
formular critérios para o
desenvolvimento sustentado,
um conceito louvável, mas cuja
existência continua na teoria”.

COMO FOI A RIO-92
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Há20 anos

Um olhar sobre a cobertura que
o Estado fez da Rio-92, a confe-
rência cujos 20 anos são come-
morados agora, mostra que mui-
ta coisa não mudou de lá para
cá. Estados Unidos atravancan-
do as discussões, polaridade en-
tre países ricos e pobres, dificul-
dade para chegar a consensos
sobre metas obrigatórias.

A diferença é que a Rio-92 co-
meçava com um mandato forte,
como se diz na diplomacia. “Nun-
ca uma conferência internacio-
nal teve objetivos tão ousados”,
dizia a matéria. E, de fato, ela ter-
minou gerando frutos positivos,
como as conferências do clima e
da biodiversidade. Vinte anos de-
pois, porém, o mundo só piorou
seus indicadores de emissões
de gases-estufa e de perda de es-
pécies. Daí a sensação de urgên-
cia, de que a Rio+20 deveria dar
um salto significativo em direção
ao desenvolvimento sustentável.
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com biomas já degradados ou
áreas que nos interessa recupe-
rar. Então nós nos apoiamos no
piso de proteção social, uma
agenda já incorporada pelas Na-
ções Unidas e tratada pela ex-
presidente do Chile e subsecre-
tária-geral da ONU, Michelle
Bachelet, para organizar nossas
ideias. Pegamos a experiência
do Bolsa-Família. Você tem mi-
lhões e milhões de pessoas em
extrema pobreza no mundo. Le-
vantamos experiências no mun-
do para ver se elas compõem
um conceito: superar a extrema
pobreza com estímulos à recu-
peração ambiental e à proteção
do meio ambiente.

● A geração de empregos ditos
“verdes” poderia ser objeto de
incentivo?
Na nossa avaliação, a discus-
são social separada do ambien-
tal não é sustentável. Discutir
isoladamente o ambiente não

se sustenta no mundo com mi-
lhões de pessoas na extrema
pobreza. Esses mais pobres
são lançados para áreas mais
degradadas e são levados a de-
gradar ainda mais. Nós não
queremos impor uma fórmula.
Há muitas ideias de emprego
verde. A África do Sul tem pro-
grama de garantia de renda
com dias de trabalho como in-
vestimento em recuperação de
solo e plantio de árvores. Áfri-
ca do Sul, Etiópia e Índia estão
fazendo isso. A gente não tem
a pretensão de sair lançando
que o Brasil tem uma solução
para o mundo. Os países de-
vem encontrar suas próprias
equações e fórmulas.

● O aumento do consumo decor-
rente da superação da pobreza
também faz parte do debate? O
mundo está preparado para isso,
mais gente consumindo?
Esse é o grande desafio. Contra-

riando o que as pessoas estão di-
zendo, que a Rio+20 está fugin-
do a uma agenda ambiental, eu
diria que, talvez, o grande garga-
lo seja a produção e o consumo
sustentáveis. A gente tem con-
seguido coisas muito impactan-

tes e pouco conhecidas. O pro-
grama de alimentação escolar,
por exemplo. Não há o que re-
primir no consumo de alimen-
tos. A lei determina que 30% da
merenda escolar sejam compra-
dos da agricultura familiar. Mui-
tos municípios já superaram e
têm meta de 100%. Isso signifi-
ca o Estado induzir o processo
de compras públicas. Envolve
R$ 1 bilhão por ano. Veja que é
um casamento: o produtor ga-
rantiu renda, e a merenda esco-
lar, um alimento saudável.

● Essa é uma agenda para o pós-
2015, como será a dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentá-
vel?
Não, acho que é uma agenda pa-
ra já. Isso pode ajudar a acele-
rar o caminho dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Necessariamente, os
ODS terão de ter componente
de superação da pobreza e redu-

ção das emissões. Acelerar as
duas curvas acopladas é o me-
lhor dos mundos.

● O Brasil quer exercer de algu-
ma forma a liderança nesse pro-
cesso?
Nós temos experiências fantás-
ticas no casamento dessas duas
agendas e potencial de exercer
uma liderança. Veja o caso do
Luz para Todos. É uma agenda
de inclusão claríssima, de gera-
ção de emprego e renda nas
áreas rurais. Uma gotinha de an-
diroba custa uma fortuna, e a
quebradeira de coco trocava is-
so por uma lata de arroz. E o
mais trágico: as quebradeiras
de coco ganhavam tão pouco pe-
la castanha que vendiam o coco
inteiro para queimar e virar
energia. Se você não cuidar, vai
ser queimado em forninho para
virar carvão, em vez de virar
renda, alimento e produtos da
biodiversidade valorizados.

meiro passo de um projeto para
os próximos 20 anos.

Os negociadores brasileiros
alegam que o mundo mudou
muito nos últimos 20 anos e um
novo pacto sobre o conhecido pa-
radigma do desenvolvimento
sustentável é necessário depois
da crise financeira internacional
iniciada com a bancarrota do
banco norte-americano de inves-
timentos Bear Stearns, em mar-
ço de 2008, e dos mais recentes

sinais de empobrecimento de po-
pulações na Europa.

O rascunho zero da declara-
ção final da Rio+20 registra “re-
trocessos” nos últimos anos pa-
ra a agenda: “O desenvolvimen-
to sustentável continua sendo
uma meta distante e ainda res-
tam grandes barreiras e lacunas
sistêmicas na implementação de
compromissos aceitos interna-
cionalmente”, diz o texto, que ga-
nhará novas versões até o Dia D

da Rio+20, 22 de junho.

Resistências. Os negociadores
lidam com resistências grandes
de países em desenvolvimento
reunidos no Grupo dos 77, do
qual o Brasil faz parte, a restri-
ções que venham a ser impostas
por compromissos com a econo-
mia verde à comercialização de
produtos desses países. O temor
é de que a defesa da economia
verde sirva à imposição de barrei-

ras comerciais.
A saída para o imbróglio seria

adotar um conceito mais flexível
do que vem a ser “economia ver-
de” ou com baixo consumo de
carbono, anteciparam represen-
tantes do Itamaraty na semana
passada. Foi mais um sinal das
dificuldades em lidar com o as-
sunto mais complicado da agen-
da do desenvolvimento sustentá-
vel, que também é obstáculo na
agenda do combate ao aqueci-

mentoglobal: a redução das emis-
sões de gases de efeito estufa.

O tema da mudança climática
será tratado de forma superficial
na declaração final, segundo a
versão em discussão no momen-
to. Alega-se que esse não é o te-
ma de convocação da Rio+20.

Outro ponto em que falta acor-
do até aqui é o arranjo institucio-
nal das Nações Unidas que cuida-
rá do acompanhamento das me-
tas do desenvolvimento susten-

tável e temas como a transferên-
cia de tecnologias.

Para compensar temas de pou-
co apelo popular, a organização
da Rio+20 resolveu promover
dez mesas com especialistas e
sem a presença dos governos, pa-
ra que a sociedade civil encami-
nhe sugestões à declaração final.
O pior cenário para os negocia-
dores é a Rio+20 chegar ao final
sem um consenso mínimo entre
os 193 países nas Nações Unidas.

“Nós temos
experiências
fantásticas no
casamento
dessas duas
agendas.”
Tereza Campello,
ministra

● Enquanto a presidente Dilma
Rousseff se engaja pessoalmen-
te na tarefa de convencer o cole-
ga Barack Obama, dos Estados
Unidos, a participar da Rio+20, a
conferência tem confirmada a
presença de um personagem po-
lêmico. Depois de ter sido flagra-
do em um caro safari na África
em meio à grave crise econômi-
ca da Espanha, o rei Juan Carlos
confirmou a viagem ao Brasil.

A caça de elefantes é uma prá-
tica reprovada pela ONU. O rei
disse que a expedição africana
foi um “erro”. Ele é uma das
mais de cem autoridades que já
confirmaram que farão discursos
nas plenárias da Rio+20, entre os
dias 20 e 22.

Dilma ainda não obteve o espe-
rado sim de Obama, mas o Ita-
maraty confirma a presença de
mais de 80 chefes de Estado ou
de governo, que pediram apoio
para a acomodação de suas comi-
tivas. O Ministério de Relações
Exteriores não divulga a lista de
quem é esperado no Rio.

Outro critério para medir pre-
viamente o peso que a Rio+20,
segundo o Itamaraty, é o núme-
ro de líderes que pediram espaço
nas sessões plenárias. Até aqui,
pouco mais da metade dos 193
países das Nações Unidas fize-
ram o pedido. / M.S.

15 de junho
Nova consciência
Ao final, o clima era de vitória
pela adoção “de um programa
de ação para salvar um planeta
ameaçado pela pobreza e
destruição ambiental” que seria
o início de uma nova era. Após
20 anos, ela ainda não começou.

7 de junho
Fórum Global
Paralelamente à reunião oficial,
o Aterro do Flamengo recebeu
o encontro das ONGS, que
reunia de “peregrinos
ecológicos” que faziam “passes
energéticos” a índios com frio
por não poderem fazer fogueira.

6 de junho
Vigília religiosa
Até o Dalai Lama esteve na
Rio-92, onde dançou a música
popular judaica “na maior
confraternização ecumênica da
História”. A preocupação
ecológica ocupava lugar de
destaque nas pastorais.

14 de junho
Retratos
Neste ano é pouco provável que
isso seja necessário, mas há 20
anos a insegurança no Rio era
mais dramática, e o Exército
ocupou a cidade com tanques
virados para as favelas. E a
população, tensa, gostou.

Presença de líderes
importantes não
está confirmada
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Ajuda.
Reserva
Extrativista
Pracuuba
(PA); piso
socioam-
biental
proporcio-
naria uma
remunera-
ção extra
aos pobres
pela
proteção de
florestas e
recuperação
de áreas
degradadas

Chance.
Para Tereza,
Brasil tem
potencial
para ocupar
liderança
no processo
mundial em
direção ao
crescimento
econômico
de forma
sustentável
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2012, Planeta, p. H4-H5.




