
Governos devem participar
mais ativamente para que as
empresas possam acelerar a
transição para a economia ver-
de. Esta será uma das posições
defendidas durante o Fórum de
Sustentabilidade Empresarial,
que começa hoje e será o maior
evento do setor na Rio+20, Con-

ferência das Nações Unidas so-
bre Desenvolvimento Sustentá-
vel. “Uma empresa que usa prá-
ticas sustentáveis também cor-
re o risco de perder competiti-
vidade e o governo deve apoiá-
las”, explicou Yolanda Cerquei-
ra Leite, secretária-executiva
da rede brasileira do Pacto Glo-
bal, iniciativa das Nações Uni-
das que conta com mais de 7
mil empresas em todo mundo e
promoverá o evento.

Segundo ela, as empresas po-
dem crescer adotando medidas
sustentáveis. “Deixar de consu-

mir não é a solução. Temos que
trabalhar como se produz e co-
mo se consome. É à forma que
as empresas e as pessoas devem
se dedicar”, completou.

Petrobras, Eletrobras e Vale
estão entre as companhias que

participarão do Fórum, que vai
até dia 18. Para os organizado-
res, a preocupação com o desen-
volvimento sustentável já é
uma realidade dentro das em-
presas. “Não se preocupar com
a sustentabilidade hoje não é só
ruim para a reputação da empre-
sa, é ruim para os negócios. Mui-
tos negócios já estão mudando
seus modelos, e esperamos ver
essas mudanças acelerando nos
próximos anos”, declarou Tim
Wall, porta-voz da iniciativa.

Para a organização do even-
to, o Brasil pode assumir papel

de destaque, pois possui bons
exemplos de iniciativas susten-
táveis. “Apesar da crise, o Bra-
sil está em um momento privi-
legiado. O país mostra lideran-
ça em vários aspectos, como
em energia, pois nossa matriz é
a mais limpa do planeta. Há
muitas áreas que o Brasil pode
não só se tornar liderança, mas
servir de exemplo para outros
países em desenvolvimento”,
afirmou Yolanda.

O Fórum contará com a pre-
sença de mais de mil empresas
de cerca de cem países. ■

O ministro das Relações Exterio-
res, Antonio Patriota, alertou
ontem que os compromissos as-
sumidos na Rio+20 não podem
se transformar em futuras bar-
reiras comerciais que prejudi-
quem os países pobres e emer-
gentes. “Nós temos que adver-
tir para esse risco. Mas estamos
aqui em uma agenda positiva. A
gente não pode criar condicio-
nalidades, empecilhos, obstácu-
los. A agenda é de objetivos que
congreguem, que somem e que
sobretudo dê atenção às necessi-
dades dos países menos desen-
volvidos”, disse ele em evento
da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) na Rio+20.

Apesar do alerta, o ministro
acredita que a Rio+20 vai em
busca de uma agenda positiva
que garanta o avanço dos países
em termos ambientais, econô-
micos e do desenvolvimento
sustentável. Segundo ele, o
compromisso assumido pelos
participantes da Rio+20 é não
retroceder em relação àqueles
já firmados há 20 anos, na
Eco92, também realizada no
Rio de Janeiro. “O ser humano
está no centro das preocupa-
ções do desenvolvimento sus-
tentável. Não podemos retroce-
der”, declarou o chanceler.

A Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, buscará

estabelecer as chamadas metas
de desenvolvimento sustentá-
vel (SDGs, na sigla em inglês),
que não serão obrigatórias, em
áreas como segurança alimen-
tar, energia e acesso à água.

Entretanto, as expectativas
para a conferência são baixas,
após vários governos terem mi-
nimizado os potenciais resulta-

dos do encontro e estarem fo-
cados, em vez disso, em resol-
ver os problemas econômicos
mundiais, especialmente na zo-
na do euro.

A ministra do Meio Ambien-
te, Izabella Teixeira, defendeu
uma aproximação cada vez
maior entre a indústria e am-
bientalistas, tendo em vista o

desenvolvimento sustentável.
“Sairmos do idealismo para o
pragmatismo do desenvolvi-
mento sustentável, esse é o de-
safio para a Rio+20. É um mo-
mento de partida”, afirmou.

Segundo a ministra, é a opor-
tunidade de avançar para uma
ação entre todos. “Não dá para
excluir mundo econômico, fi-

nanceiro e a tecnologia, e tam-
bém não dá para deixar de in-
cluir pessoas ”, disse a ministra.
Ele cobrou ainda que os empre-
sários brasileiros devem ter a ou-
sadia de ambicionar uma agen-
da sustentável. “O empresaria-
do brasileiro deveria ter a ousa-
dia de provocar um debate num
mercado que é extremamente
complexo, e eu sei disso, por
causa dos nossos custos e por
causa das fronteiras que deve-
mos superar não só em relação
à tecnologia, como a infraestru-
tura e logística, e ambicionar
uma agenda ambiental que dará
ao Brasil e aos países emergen-
tes condições de avançarmos
no desenvolvimento sustentá-
vel”, disse a ministra.

Izabella Teixeira acrescentou
que o Brasil vai ter nos próximos
anos um papel preponderante
na expansão da produção e ofer-
ta de alimentos no mundo, mas
ela garantiu que o país não vai
comprometer as suas metas de
sustentabilidade e de preserva-
ção do meio ambiente. “Para au-
mentar a produtividade o Brasil
não precisa desmatar suas flores-
tas...temos que trabalhar cada
vez mais na convergência entre
o setor agrícola e a sustentabili-
dade. A era agora não é mais de
divergência”, disse.

Afirmou ainda que o governo
também precisa ver a sustenta-
bilidade como “parte da agenda
de crescimento industrial no
país”. ■ Com Reuters e ABr
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Governos devem estimular a economia verde

Patriota diz queRio+20 não
pode criar barreira comercial

Esta será uma das posições
defendidas durante o Fórum de
Sustentabilidade Empresarial

Sem apoio, empresas
que têm práticas
sustentáveis também
correm o risco de
perder competitividade

Na avaliação do ministro das Relações Exteriores, é preciso evitar que os projetos futuros de sustentabilidade
se transformem em ações que prejudiquem o comércio de países pobres e em desenvolvimento

Patriota: “Oserhumanoestánocentrodaspreocupaçõesdodesenvolvimentosustentável”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




