
Jornal Valor --- Página 9 da edição "19/06/2012 2a CAD A" ---- Impressa por pbarros às 18/06/2012@22:09:45

Terça-feira, 19 de junho de 2012 | Valor | A9

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 19/6/2012 (22:9) - Página 9- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Es p e c i a l

Europeus pensam só no curto prazo, rebate brasileiro
Do Rio

Os europeus pensam somente
no curto prazo e os governos dos
países desenvolvidos estão mais
preocupados em tirar ganhos polí-
ticos das negociações, acusou o
embaixador André Corrêa do La-
go, chefe dos negociadores brasi-
leiros. Ele reagiu às críticas das de-
legações europeias, que acusam o
Brasil de reduzir o alcance dos re-
sultados da conferência no esforço
para buscar o consenso.

“A ambição dos europeus é mui-
to de curto prazo. São paises mais
preocupados em preservar o que
eles já têm do que em pensar no fu-
t u r o”, disse Corrêa do Lago, em res-
posta à avaliação (compartilhada
por ONGs) de que o documento fi-
nal da Rio+20 está ameaçado de
ter poucos resultados práticos, pe-
lo tom genérico e a falta de com-
promissos mais detalhados por
parte dos 193 países participantes.

Para o Brasil, a melhor forma de
ter resultados práticos na negocia-
ção sobre o crescimento com pre-
servação dos recursos naturais e
redução das desigualdades é fixar,
na Rio+20, uma data para os países
chegarem a um acordo. A discus-
são "ainda não está madura", diz. A
data de 2014 para os países defini-
rem metas de desenvolvimento
sustentável será a melhor maneira
de garantir a participação da so-
ciedade na decisão dos governos,
disse. A seguir, os principais pon-
tos da entrevista. (DC, SL e FG)

Valor: A Europa não está conten-
te, acha que o resultado da confe-
rência vai ser nivelado pelo mínimo
denominador comum. Como fazer?

André Corrêa do Lago: O Brasil
quer que, da Rio+20, saia um do-
cumento com influência sobre o
longo prazo. Não um documento
que impressione apenas neste mo-
mento. Então é muito mais ambi-
cioso criar um processo de Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentá-
vel no qual vai se discutir com
atenção o que se fará nos próximos
anos do que simplesmente soltar
aqui palavras mais impressionan-
tes, mas que, na realidade, tenham
um efeito muito menor no longo
prazo. O Brasil tem que resistir co-
mo resistiu em 1992 a ter um resul-
tado que seja apenas de curto pra-
zo. Quando acabou a Rio92 a
maioria dos analistas perguntou:
cadê os resultados? A convenção
do clima acabou virando a maior
negociação do mundo.

Valor: Aqui se critica que os re-
sultados estão sendo limitados.

Corrêa do Lago: O Jeffrey Sachs
[economista americano] tem di-
to que os ODS são a coisa mais
inovadora dos últimos anos em
matéria de compromissos novos,
de compromissos pensados para
o mundo contemporâneo.

Valor: Mas a Rio+20 não define
nem as áreas dos ODS.

Corrêa do Lago: O problema é
esse. É que se nos concentrarmos
em ter as áreas vamos limitá-los. Se
nos anteciparmos com as áreas, va-
mos pré-julgar. Há quem conside-
re que padrões sustentáveis devem
ser transversais aos ODS. Tem gen-
te que acha que deve ser apenas
uma das áreas. Outros dizem que
energia deve ser transversal por-
que afeta agricultura, cidades e re-
dução de pobreza. Tem que pensar
muito bem os ODS. São uma coisa
muito ambiciosa. A ideia começou
a ser discutida só em abril de 2011.

Valor: O debate não está madu-
ro?

Corrêa do Lago: Os processos
mais efetivos da ONU são os pro-
cessos bem desenvolvidos. A ambi-
ção dos europeus é de curto prazo.
São países que estão naturalmente
muito mais preocupados em pre-
servar o que já têm do que em pen-
sar no futuro. É óbvio que os países
que estão pensando mais no futu-
ro são os países em desenvolvi-
mento. O documento que o Brasil
apresentou ontem [no domingo] é
um documento que tende mais
para o futuro e os países em desen-
volvimento reconhecem mais esse
documento do que os desenvolvi-
dos. Os países desenvolvidos que-
rem voltar e ter ganhos políticos
imediatos dessa negociação. O
Brasil poderia fazer esse jogo, mas
não está fazendo esse jogo apesar
de ser sede da conferência.

Valor: Se a Rio+20 jogar tudo pa-
ra a frente, não mina as possibilida-
des futuras?

Corrêa do Lago: Acho que não.
Acho que o fato de colocar o pro-
cesso com data para terminar em
2014 é um convite para a maior
participação da sociedade civil.
Desenvolvimento sustentável não
pode ser feito somente por gover-
no, a sociedade civil tem que parti-
cipar. Se não houver envolvimento
das pessoas, não haverá mudanças
nos padrões de consumo.

Valor: Países desenvolvidos e em
desenvolvimento têm princípios di-
ferentes para planejar o futuro?

Corrêa do Lago: A questão, im-
portante aqui, de que devem ha-
ver responsabilidades comuns,
mas diferenciadas, é vista por
países desenvolvidos como algo
que ajuda os em desenvolvimen-
to a fazer menos. Achamos que é
exatamente o contrário. A segu-
rança de que existe esse princípio
é que dá o conforto aos países em
desenvolvimento de poderem se
comprometer a fazer mais.

Valor: Negociadores dos países
desenvolvidos têm dito que é peque-
no o nível de ambição e que os emer-
gentes poderiam fazer mais. ..

Corrêa do Lago: Eu adoraria ou-
vir dos países desenvolvidos o que
eles vão fazer a mais, e não o que
eles acham que os outros deveriam
fazer mais. Temos de entender e
respeitar as posições de todos os
países, entendo perfeitamente a
lógica que leva os europeus, os
americanos e o G-77 [o grupo dos
países em desenvolvimento] a de-
fender suas posições. E a ideia da
ONU é ajudar os países a participar
desse processo. A proposta apre-
sentada pelo Brasil é ambiciosa pa-
ra o longo prazo, não exatamente
um texto para impressionar hoje,
mas para abrir as portas.

Negociações “Não há menção de metas concretas
ou objetivos”, diz representante da União Europeia

Europa acusa Brasil
de adiar decisões e
aceitar acordo fraco

Daniela Chiaretti, Sergio Leo e
Francisco Góes
Do Rio

Com a expectativa de fechar o
texto-final do documento base
da Rio+20 na madrugada de ho-
je, os negociadores brasileiros en-
frentavam a resistência europeia
de não aceitar um resultado que
consideram fraco, sem metas e
nem objetivos. No entender dos
europeus, o texto em negociação
fará com que a Rio+20 não tenha
impacto na vida das pessoas.

O questionamento europeu,
apoiado por organizações da so-
ciedade civil, é que a Rio+20, sob a
presidência brasileira, está adian-
do decisões e que falta coragem de
avançar. O Brasil se defende dizen-
do que está tentando criar consen-
so em temas complexos e que en-
volvem financiamento em um
mundo sem recursos.

Em uma reunião às 18h, nego-
ciadores europeus reafirmaram
que não o consideravam forte o su-
ficiente. “Não há menção de metas
concretas ou objetivos”, disse ao

Va l o r Monica Westerén, porta-voz
de Janez Potocnik, o comissário de
Meio Ambiente da União Euro-
peia. “A Rio+20 está olhando mais
para o passado do que para o futu-
r o.” Os europeus querem defini-
ções para os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS), um
dos prováveis resultados da confe-
rência. Querem que a Rio+20 defi-
na, por exemplo, áreas — água,
energia, cidades, por exemplo — e
metas. Na avaliação do Brasil, isso
não está maduro o suficiente, e a
Rio+20 tem que “lançar um pro-
c e s s o” para definir isso.

O esforço feito pelos negociado-
res brasileiros era de resolver os
problemas com “linguagem apro-
p r i a d a”, como costumam dizer os
diplomatas. Assim, procuravam,
por exemplo, agradar tanto à Eu-
ropa como aos EUA, em polos
opostos sobre o destino do Pnuma.
Fortalecer o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente é
um ponto de consenso entre todos
os países que negociam o docu-
mento final da Rio+20, o chamado
“O Futuro que Queremos”. Mas a
Europa e os países africanos que-
rem que o Pnuma vire uma agên-
cia da ONU. Os americanos dizem
que isso não é possível e alegam
uma questão técnica: que a mu-

dança teria que ser feita através de
um tratado, o tratado teria que ser
ratificado no Congresso america-
no, e a decisão não seria aprovada.

A saída encontrada na proposta
que estava na mesa na noite de on-
tem era um jogo semântico para
satisfazer a todos. Um programa
da ONU não têm acesso a recursos
das Nações Unidas, não pode abrir
escritórios no exterior, não pode
coordenar decisões ambientais to-
madas em outros órgãos da ONU.
O Pnuma tem 40 anos e nenhuma
autonomia em suas decisões, que
têm que ser ratificadas pela As-
sembleia Geral, em Nova York. Seu
orçamento é imprevisível, com
contribuições voluntárias dos paí-
ses. Só 58 dos 193 países tomam
decisões em seu conselho rotativo.
É um órgão sem força, influência e
nem dinheiro, mas que elabora re-
latórios científicos que são refe-
rência e tem um corpo técnico que
ajuda os países africanos.

“O texto sobre o Pnuma usa os
termos fortalecer e upgrade”, dis-
se o embaixador Luiz Alberto Fi-
gueiredo Machado à imprensa,
no fim da tarde, frisando que o
texto não cita a criação de uma
agência. “É um texto que dá mar-
gem a um processo de levar o
programa para outro tipo de pa-

tamar ”, prosseguiu o secretário-
executivo da Comissão Nacional
para a Rio+20. Traduzindo o jar-
gão, Figueiredo diz que esse é o
caminho, mas sem fazer com que
o braço ambiental da ONU vire
algo como a Organização Mun-
dial da Saúde ou do Comércio.

“Não se pode subestimar o sim-
bolismo de se criar uma agência de
meio ambiente”, avalia Daniel Mit-
tler, diretor de políticas do Green-
peace Internacional. “Para tudo o
que importa dentro da ONU há al-
gum organismo.” Mittler lembra
que dizer apenas que o Pnuma terá
mais recursos financeiros, e não es-
pecificar como nem quanto, “pode
significar somente US$ 5”.

Em entrevista ao Va l o r , o chefe
dos negociadores, embaixador

André Aranha Corrêa do Lago,
disse que “O Brasil quer que da
Rio+20 saia um documento que
tenha influência sobre o longo
prazo. Não um documento que
impressione apenas nesse mo-
m e n t o”. Prosseguiu: “É muito
mais ambicioso criar um proces-
so de Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável no qual vai se
discutir com atenção o que fazer
nos próximos anos do que ape-
nas soltar aqui palavras muito
mais impressionantes, mas que,
na realidade, tenham um efeito
muito menor no longo prazo”.

A proposta é estabelecer na
Rio+20 um comitê intergoverna-
mental que irá apresentar, em se-
tembro de 2014, em quais áreas o
mundo quer ter objetivos de de-

senvolvimento sustentável e co-
mo eles seriam. No entender dos
europeus, isso deveria ser resolvi-
do aqui e não adiado. Corrêa do
Lago não considera a discussão
madura o suficiente.

Em outro ponto complexo da
negociação, sobre os recursos fi-
nanceiros para bancar o desenvol-
vimento sustentável, a solução foi
alterar completamente o texto. Na
versão anterior, apontava-se para
um caminho que mobilizasse re-
cursos. Agora, a ideia é decidir so-
bre uma avaliação das necessida-
des incluindo a análise de novas
fontes de financiamento. “Pa r e c e
algo mais claro e, talvez, mais viá-
vel de colocar tudo em marcha”,
avaliou Antonio Hill, porta-voz pa-
ra a Rio+20 da Oxfam.
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Pela igualdade de gênero
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A diretora-executiva da ONU
Mulheres, Michelle Bachelet (foto),
disse ontem que o documento final da
Rio+20 deve contemplar de “fo r m a
satisfatória, com importantes
ava n ç o s ” a questão da igualdade de
gênero. Segundo a ex-presidente do
Chile, o texto, ainda em negociação,
tem como ideia central as mulheres
como força motriz do
desenvolvimento sustentável e abriga
parágrafos específicos sobre o tema.
“A redação, é claro, ainda pode ser
melhorada, mas ele [documento]
trata sobre essas questões do
empoderamento das mulheres, de
aumentar a participação das
mulheres nos processos decisórios e
na economia e do fortalecimento dos
direitos das mulheres. A linguagem é
boa e esperamos que continue nessa
d i re ç ã o”, afirmou durante em
entrevista coletiva no Riocentro.
Segundo ela, porém, a questão deve
ser permear todo o documento.
“Precisamos das mulheres na arena
política, nos processos decisórios, na
implementação de políticas públicas,
também na arena econômica, em toda
a cadeia de suprimento”, acrescentou.
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A Redecard S.A. (“Redecard” ou “Companhia”), no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de
Ações para fins de cancelamento do seu registro de companhia aberta promovida pelo acionista
Itaú Unibanco Holding S.A., comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu,
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Barueri, 15 de junho de 2012
Viviane Behar de Castro
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A9.




