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O Brasil rumo à economia de baixo carbono

A REDE BRASILEIRA DO PACTO
GLOBAL agradece às organizações que
patrocinaram esta edição do CADERNO
DE CLIMA, possibilitando que este
conhecimento seja compartilhado através
de cópias impressas e digitais.
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ano de 2015 é decisivo para as
Nações Unidas. Em setembro,
os estados se comprometeram
com a implantação dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. E o
Objetivo número 13 dessa agenda demanda que os países tomem ações
urgentes para combater as mudanças climáticas e seus efeitos, pois
não é possível mais esperar.
No momento em que escrevo estas linhas, o mundo vive a expectativa da oportunidade histórica de
chegar a um acordo global sobre
as mudanças climáticas na Conferência das Partes (COP) em Paris.
Sejam quais forem as metas e compromissos assumidos, o engajamento das empresas, quando colaborativo e sério, é fundamental para
esta agenda.
O Pacto Global está comprometido a incentivar um alinhamento com
o governo para que o setor privado
contribua positivamente para o atingimento das metas do ODS 13 e dos
compromissos que serão assumidos
pelo governo brasileiro na COP. Por
meio da iniciativa Caring for Climate
e do GT de Energia e Clima, convidamos as empresas a participar ativamente conosco nesta transição.
Esta publicação é parte deste nosso
esforço, ao promover conhecimento e
estimular o debate, e reflete nosso
otimismo no processo de engajamento. Observamos um crescente
interesse de nossos signatários pelo
tema, o que nos indica que as empresas estão comprometidas com esta
agenda e buscam contribuir de forma
construtiva.
Entendemos que as empresas
brasileiras são parte da solução, desempenham um papel fundamental
no combate às mudanças climáticas
e poderão colher muitas oportunidades na redefinição de mundo que
precisamos. Os próximos anos serão
desafiadores para todos, mas temos
de ficar atentos e buscar os diferenciais competitivos que as empresas
brasileiras têm nesse novo cenário.
Um abraço.
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O

s próximos anos serão bem desafiadores para a comunidade
global, que enfrentará a intensificação das consequências da mudança do clima. Em nosso Grupo de
Trabalho de Energia e Clima, temos
promovido conhecimento, trocas de
experiências e parcerias para entender e lidar com essas consequências
que já estão se refletindo também
sobre as empresas. Algumas dessas
questões chegam agora até você por
meio deste caderno, que busca ser
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uma referência de conteúdo e visão
neste momento de transição.
Inicialmente, apresentamos o Pacto Global e os Princípios que norteiam nossas ações. Em seguida,
procuramos contextualizar a discussão sobre clima no Brasil, da Conferência de Copenhague, em 2009, até
a véspera da Conferência de Paris.
Independentemente das metas estabelecidas, ela obteve resultados
antes mesmo de acontecer: a mobilização, posicionamentos e acordos
entre vários setores da sociedade.
Nos últimos anos a discussão de
clima ganhou corpo e transversalidade. Temas como urbanismo, ética,
produção de alimentos, igualdade de
direitos e, claro, novos modelos de
negócios são abordados nestas páginas por especialistas e autoridades,
sempre sob a perspectiva do clima.
Nesse aspecto, chamo atenção para
um dos temas mais pertinentes, que
é a precificação de carbono. Seja qual
for seu mecanismo, ela veio para ficar
e será determinante para no planejamento estratégico das empresas.
Apesar dos vários desafios pela frente, acreditamos que há caminhos aos
quais as empresas podem não apenas
se adaptar, mas ser parte da solução,
colhendo assim benefícios e oportunidades. Nosso país, por suas condições
naturais, reúne vantagens comparativas que podem se tornar competitivas
em uma economia de baixo carbono.
Na seção Boas Práticas, reunimos alguns exemplos do que o setor corporativo brasileiro já está fazendo. São
casos possíveis de serem replicados e
com ganhos objetivos.
Por fim, gostaria de pedir que compartilhem esta publicação em suas redes. Precisamos ampliar e fortalecer a
visão de que a mudança do clima não é
apenas ameaça, mas um novo tempo
cheio de oportunidades para as empresas que se prepararem para ele. Espero
que este caderno traga respostas, suscite novas reflexões e que seja útil nesta transição. Nós, da Rede Brasileira do
Pacto Global e do GT de Energia e Clima, estamos à disposição para apoiá-lo
no que for preciso.
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O
que
éo
pac
to?
A maior iniciativa de cidadania
corporativa do mundo completa 15 anos
de atuação em prol de uma agenda para
o desenvolvimento sustentável e de
empresas cada vez melhores
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O q u e é o pacto?

C

riado pela Organização das
Nações Unidas com a missão de engajar a comunidade
empresarial na promoção de uma
economia global inclusiva e sustentável, o Pacto Global é a maior iniciativa
voluntária do mundo para a responsabilidade corporativa. Está presente
em 162 países e conta com mais de
13 mil participantes entre empresas
e organizações sem fins lucrativos.
Sua atuação está fundamentada em
promover valor compartilhado entre
empresas e a sociedade por meio da
adoção dos Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção.
Os signatários que aderem ao Pacto Global — organizações de pequeno
a grande porte do setor empresarial,
acadêmico e da sociedade civil — têm
acesso direto ao conhecimento das
Nações Unidas em questões de sus-

Pacto Global
no mundo

162
13mil
+ 50
países

signatários

redes locais
em todos os
continentes

e no brasil

4
700
430
270
rede local

+ de

+ de

signatários*

empresas

organizações sem
fins lucrativos
*Em outubro de 2015

GTs
da
Rede
Bra
si
lei
ra

tentabilidade e à participação ativa na
construção da Agenda de Desenvolvimento da ONU, em parceria com governos e a sociedade civil. Para isso,
o compromisso assumido é publicar,
anualmente, um relatório sobre seus
progressos na implementação dos
Dez Princípios, contribuindo com a
transparência, o diálogo e a aprendizagem global sobre o tema.
Desde setembro de 2015, o Pacto
Global está sob a liderança da dinamarquesa Lise Kingo. Ela substituiu
o economista alemão Georg Kell,
que ajudou a fundar o Pacto ao lado
do secretário-geral da ONU Kofi
Annan. Vice-presidente da Danish
Nature Foundation, Lise é membro
dos conselhos da Grieg Star Group
e C3 Collaborating for Health e presidente do Conselho Dinamarquês
para Responsabilidade
Social Corporativa.
O PACTO NO BRASIL
Por considerar que muitos desafios e
oportunidades para as empresas são
particulares à realidade e contexto
cultural de cada país, o Pacto Global
atua em âmbito nacional por meio de
suas redes locais. Fundada em 2003,
a Rede Brasileira do Pacto Global
representa a quarta maior rede local
em número de participantes. Mais
de 700 signatários, entre empresas e
organizações sem fins lucrativos.
Com sede no escritório compartilhado na ONU, em São Paulo, a
Rede Brasileira atua em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
e sob a gestão de um comitê formado por 38 organizações de referência em sustentabilidade e empresas
líderes em setores estratégicos
para a economia brasileira.
As possibilidades de engajamento
dos participantes na Rede Brasileira
incluem ações e oportunidades em
nível local, como grupos temáticos,
consultas públicas, projetos colaborativos e elaboração e promoção de
princípios empresariais, por exemplo;
e internacional, pela adesão a plataformas como o Caring for Climate.
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Espaços de
conhecimento e
articulação para
colocar ideias e
princípios em prática

ENERGIA E CLIMA
Coordenação:

CPFL
Energia

Com o propósito de ser um hub de influência
na sociedade e um grupo proativo em busca
de conhecimento, o GT tem incentivado as
empresas engajadas a serem protagonistas
na discussão de temas como mitigação,
adaptação e precificação de carbono. Uma de
suas estratégias é a articulação com outras
iniciativas empresariais em clima para ações
conjuntas, como eventos, documentário
e participação nas COPs. No âmbito
internacional, está alinhado à plataforma
Caring for Climate. Em Energia, busca
estimular parcerias e projetos em temas como
a eficiência energética e o aumento das fontes
renováveis no País.

ANTICORRUPÇÃO
Coordenação:

Braskem

Com foco na dimensão ética e de boa
governança da sustentabilidade, o GT tem
atuado na capacitação em sistemas de
compliance, a partir de metodologia própria
desenvolvida por seus membros, com o
objetivo de mitigar riscos. Também foi
responsável pela versão em português do Guia
Anticorrupção e Avaliação de Risco, lançado
em outubro de 2015, e pela promoção do
guia Combatendo a Corrupção no Patrocínio
Esportivo e nas Ações de Hospitalidade.

DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Coordenação:

Itaipu
Binacional

C

riados para implementar os valores do Pacto Global, os Grupos
Temáticos (GTs) são verdadeiros laboratórios colaborativos para a
construção de uma cultura de sustentabilidade e inovação dentro das organizações e para as comunidades.
Suas atividades incluem discussões de temas relevantes para as estratégias de negócios, capacitação e
atualização por meio de workshops
e webinars, disseminação de boas
práticas e conhecimento e, sobretudo, o estímulo a parcerias por meio
de projetos que visem à cooperação
com instituições que trabalham com
temas transversais.
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Com uma agenda voltada para a
dimensão social da sustentabilidade,
o GT tem se dedicado a discutir o papel
das corporações na garantia dos direitos
humanos nas comunidades em que atuam.
Na pauta, questões como igualdade de
gênero, imigrantes e refugiados, direitos do
público LGBT e dos portadores de deficiência
física, combate ao racismo e à escravidão,
além da promoção dos Princípios de John
Ruggie, que norteiam a aplicação dos direitos
humanos no ambiente corporativo.

ALIMENTOS E AGRICULTURA
Coordenação:

AMAGGI

Tem atuado para promover os seis Princípios
Empresariais para Alimentos e Agricultura,
voltados à segurança alimentar, respeito ao meio
ambiente e aos direitos humanos, transferência
de conhecimento, entre outros. Eles foram
estabelecidos a partir de 20 consultas globais,
com a inclusão de mais de mil empresas,
agências da ONU e organizações civis. No Brasil,
o GT tem buscado o compromisso de lideranças
empresariais do setor para os princípios do Pacto.
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trabalho

No
foco
dos
10
prin
cí
pi
os
O Pacto Global
advoga dez
princípios universais
derivados de quatro
declarações
adotadas pela
ONU: um convite
às empresas a
construir uma nova
economia com mais
valores e um futuro
mais sustentável

3

meio ambiente

7
contra a corrupção

direitos humanos

1
RESPEITAR
e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
na sua área de influência.

2
ASSEGURAR
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Apoiar

a liberdade de associação
e reconhecer o direito à
negociação coletiva.

4
Eliminar

todas as formas de trabalho
forçado ou compulsório.

5

a não participação da empresa
em violações dos direitos humanos.

ERRADICAR

todas as formas de trabalho
infantil da sua cadeia produtiva.

6
ESTIMULAR
práticas que eliminem qualquer
tipo de discriminação no emprego.

ASSUMIR

práticas que adotem uma
abordagem preventiva,
responsável e proativa para
os desafios ambientais.

8

10
COMBATER

a corrupção em todas
as suas formas, incluindo a
extorsão e o suborno.

DESENVOLVER

iniciativas e práticas para
promover e disseminar a
responsabilidade socioambiental.

9
INCENTIVAR

o desenvolvimento
e a difusão de tecnologias
ambientalmente responsáveis.

O IMPACTO DO PACTO GLOBAL
Em 15 anos na defesa de seus Dez Princípios, o
Pacto Global obteve transformações expressivas nas
práticas corporativas, no ambiente de operação das
empresas e na própria visão de mundo dominante.
A história dessa atuação e de mudanças, estabelecida a partir de 16 resultados percebidos nessas três
áreas, é examinada no relatório Impact: Transforming Business, Changing the World, lançado este
ano nas celebrações de seu 15º aniversário e disponível em unglobalcompact.org/library.
A partir dos esforços do Pacto para mudar a
percepção da finalidade e da responsabilidade
das empresas e inspirar uma nova narrativa em
torno de negócios como uma força para o bem,
é quase impossível para uma empresa global de
hoje evitar a sustentabilidade em sua agenda.
Mas ainda há muito a fazer e a publicação aponta
três caminhos para o futuro.
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A
AGEN
DA
PARA
2030
Em setembro de 2015, durante
a 70ª Assembleia Geral da ONU,
líderes mundiais dos 193 países
se comprometeram a adotar
uma nova agenda global.
Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável reúnem 17
compromissos compostos de
169 metas com a aspiração de
eliminar a pobreza, combater
a desigualdade e a injustiça
e resolver o desafio das
mudanças do clima. Em todos
os países. Para todas as pessoas

N
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o ano 2000 as Nações Unidas
estabeleceram oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio para
combater a pobreza extrema e melhorar a vida de comunidades em todo
o mundo. Com o reconhecimento de
seu sucesso, que resultou em menos
700 milhões de pessoas na pobreza,
os países acordaram que essa agenda
deveria ser ampliada para lidar com os
desafios de um mundo mais complexo e conectado. Durante a Conferência
para o Desenvolvimento Sustentável, a

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

IGUALDADE
DE GÊNERO

SAÚDE E
BEM-ESTAR

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

VIDA NA
ÁGUA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

VIDA
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO
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CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO
Rio+20, um grupo de trabalho foi estabelecido para apresentar as recomendações de uma nova agenda para ospróximos 15 anos.
Resultado de um processo de negociações que envolveu a participação
inédita da sociedade civil, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
classificados pelo papa Francisco como
“um importante sinal de esperança”,
buscam atender necessidades universais em cinco áreas: Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parcerias.
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www.globalgoals.org

“A nova agenda é
uma promessa de
líderes a todas as
pessoas de todos os
lugares. É uma visão
universal, integrada e
transformadora para
um mundo melhor. Uma
agenda de prosperidade
compartilhada, paz e
parceria que converge
para a urgência da
ação em clima e está
enraizada na igualdade
de gênero e no respeito
aos direitos de todos.
Acima de tudo, promete
não deixar ninguém para
trás. O verdadeiro teste
de compromisso será sua
implantação. Precisamos
DA ação de todos,
em toda parte.”
Ban Ki-Moon, secretário-geral das Nações Unidas.
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RESPON
SABILI
DADES
COM
OPORTU
NIDADES
Empresas alinhadas
aos ODS são mais
competitivas

95%
dos entrevistados
no Brasil
preferem
produtos e
serviços de
empresas
alinhadas
aos ODS

E

m uma pesquisa coordenada
pela consultoria PwC, que ouviu
empresários, executivos e público em geral de 16 países, o Brasil
aparece no topo do ranking quando o
assunto são os serviços e produtos
oferecidos por empresas que trabalham alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Dos entrevistados, 95% afirmaram
que preferem empresas que defendem os ODS e têm ações para melhorar a vida de todos no planeta. Em
segundo lugar, aparece a Índia (87%),
seguida por Argentina (86%), China
(85%) e África do Sul (85%).
Outro dado que chama a atenção
é o número de profissionais comprometidos com os ODS no Brasil. Sessenta por cento dos entrevistados,
de diversas áreas do conhecimento,
defendem que os ODS são importantes para os negócios, seja a nível
local seja global.
O ranking de comprometimento
com os ODS é liderado pela Argentina: 80% acreditam que as empresas devem levar em conta os ODS
na hora de fechar negócios. Em
seguida, aparecem Malásia (70%),
África do Sul (69%), Reino Unido
(67%) e Alemanha (66%).
A pesquisa também revelou que a
porcentagem de profissionais que se
preocupam com os ODS quase triplica em relação ao público em geral:
92% dos entrevistados afirmaram
que o tema é importante para o planeta, contra apenas 33% do público
em geral. Até 2030, 71% dos integrantes da iniciativa privada pretendem realizar ações voltadas aos ODS.
No entanto, apenas 13% dos empresários e executivos ouvidos pela pesquisa afirmaram que encontraram
as ferramentas certas para atingir os
ODS dentro do local de trabalho.
Foram entrevistados 2015 profissionais das áreas de comunicação, química, energia, engenharia,
finanças, saúde, construção, varejo e tecnologia dos cinco continentes, entre junho e julho deste ano.
Acesse a pesquisa na íntegra:
https://goo.gl/cSjcvj
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A partir dos ODS, todos nós, o
conjunto da sociedade, temos um
guia para enfrentarmos os principais desafios de nosso tempo:
econômicos, sociais, ambientais
e de governança. Honrando nossa
história, a Light confirma seu
engajamento nos ODS, com ênfase em: energias renováveis (7),
cidades e comunidades sustentáveis (11) e combate às mudanças
climáticas (13).”
Paulo Mauricio Senra,
gerente de Estratégia e
Sustentabilidade da Light

Mesmo sendo muito regulada pelo
governo, a Copel tem seus planos
para 2030 alinhados e, agora, fortalecidos com os ODS. Nas metas
de energia, do ODS 7, por exemplo,
temos buscado a universalização,
a modernização, a eficiência e
segurança energéticas por meio
de programas como o Mais Clic
Rural, que tem investido em redes
inteligentes no campo.”
Paulo Sérgio Pereira,
superintendente de Sustentabilidade
Empresarial da Copel

Trabalhamos fortemente em pesquisa, desenvolvimento e projetos
colaborativos com soluções e tecnologias de mitigação e adaptação
que possam auxiliar as empresas
e instituições a alcançar operações
mais sustentáveis. O lançamento
dos ODS, principalmente os 13 e
17, corroboram com esse trabalho
ao longo dos últimos 15 anos.
Juliana Scalon,
gerente de Mudanças
Climáticas da DNV GL Business
Assurance Brasil
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Os ODS serviram de inspiração para
desenvolvermos nossa nova Estratégia, Objetivos e Metas para 2020.
Nossos produtos já atendem muito
bem o lado ambiental, mas queremos usar nossa tecnologia também para dar suporte às questões
sociais do mundo. Por exemplo,
estamos estudando como podemos
alavancar a educação por meio da
aplicação do ODS 4, globalmente.”
Pedro Luiz Fernandes, vice-presidente
de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade
da Novozymes para a America Latina.

BÚSSOLA PARA OS NEGÓCIOS
Publicação orienta
como a integrar os ODS
Produzida pelo Pacto Global, o
Global Reporting Iniciative (GRI)
e o World Business Council
for Sustainable Development
(WBCSD), SDG Compass é uma
publicação que ajuda a identificar oportunidades de negócios
apresentadas pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e,
também por meio deles, a reduzir riscos e a inserir a sustentabilidade no centro da estratégia
das organizações. As empresas
são encorajadas a definir suas
prioridades baseadas na avaliação de seus aspectos positivos e
negativos nos ODS, considerando sua cadeia de valor.
Disponível em:
www.sdgcompass.org

O Itaú e os bancos em geral podem
ser importantes agentes da transição
para a nova economia, considerando
principalmente o ODS 17. Já avançamos na avaliação de riscos e na
exigência de padrões socioambientais
mínimos para projetos e empresas.
Entretanto, temos o grande desafio
de promover ainda mais a transição
por meio dos ODS, contribuindo para
que sejam uma referência nos setores
público e privado e, assim, criar um
círculo virtuoso de desenvolvimento.”
Denise Hills, superintendente
de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos
do Itaú Unibanco

17

Na Basf, transformamos a química
para um futuro sustentável. Especialmente em relação aos ODS de
energia (7) e clima (13), estamos alinhados por meio de metas para reduzir em 40% as emissões de gases
de efeito estufa e aumentar em 35%
a eficiência energética em nossos
processo produtivos até 2020, além
de criar produtos que contribuam
para a proteção climática.
Mariana Sigrist, engenheira química de
Meio Ambiente da Basf
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O q u e é o pacto?

AGENDA
UNI
VERSAL
O conselheiro do
Pnud aponta avanços e
oportunidades dos ODS

Haroldo de Oliveira
Machado Filho

Quais os principais
avanços dos ODS em
relação aos ODM?
> Há uma diferença na natureza das duas agendas. Os primeiros, instituídos em 2000, focaram
na melhoria de vida dos cidadãos
mais pobres do mundo. Ao buscar
o atendimento a recursos básicos,
como comida, água, saneamento e educação, tinham como foco
os países em desenvolvimento. O
mundo mudou significativamente
desde 2000. Novas complexidades surgiram e os antigos desafios se intensificaram, incluindo
a mudança global do clima e a
desigualdade social. Os ODS são
parte de uma agenda preocupada
com um maior equilíbrio das três
dimensões do desenvolvimento
sustentável — ambiental, social
e econômica. Essa é a primeira
agenda universal para a qual todos os países devem se esforçar
para alcançá-la.
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Com naturezas
diferentes, o que muda
na resposta aos ODS?
> Para enfrentar a pobreza e a
fome as ferramentas estão disponíveis, tanto que sua manifestação
extrema foi erradicada dos países
desenvolvidos e de alguns em desenvolvimento. No caso dos ODS,
não se pode afirmar que algum país
tenha alcançado plenamente o desenvolvimento sustentável. A maioria das soluções ainda precisa ser
construída. Nesse sentido, serão
necessárias reformas estruturantes
para atingir as metas estabelecidas.
Qual a participação
do setor privado?
> Antes mais limitada a ações
pontuais de filantropia e doações,
agora há reais oportunidades de
engajamento para as empresas
na implantação dos ODS. O setor
privado é o propulsor de inovações
e de novas tecnologias. Ademais,
quando se fala em meios para
isso, não se considera apenas recursos financeiros, pois eles englobam capacitação, informação,
tecnologias, serviços, dados. Em
relação a tudo isso, o setor privado tem muito a contribuir.
Como o Brasil se
posiciona em relação
às metas de energia?
> O Objetivo 7 é um dos mais
bem equilibrados no que se refere ao balanceamento de suas
metas às dimensões social, ambiental e econômica. No que diz
respeito ao Brasil, sobre acesso
universal, o país está bem posicionado por causa de programas
como o Luz para Todos, mas em
relação a uma energia confiável
e moderna é importante que haja
uma reflexão mais profunda sobre esses aspectos. O Brasil tem
uma excelente participação de
renováveis em sua matriz, sobretudo em comparação aos países
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da OCDE, mas o que precisa ser
garantido é a manutenção desse percentual à luz dos desafios
atuais, com eficiência energética
e modernidade. Há muito a ser
explorado em relação à energia
associada à biomassa, que é muito adequada às circunstâncias
nacionais, podendo ser também
moderna, com custo competitivo e
alto potencial.
E em relação ao combate à
mudança do clima?
> Já ouvi várias críticas em relação às metas do Objetivo 13, indicando que seriam superficiais,
principalmente em relação à mitigação. As metas do Objetivo 13
não abordam todas as questões
centrais da problemática do clima, mas esse é único ODS que
tem uma “nota de rodapé”, a qual
reconhece a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima como o fórum adequado para tratar do assunto. A
questão da mudança do clima no
âmbito dos ODS deve ser compreendida na sua transversalidade. Se ela não for devidamente
combatida, seus efeitos adversos
podem anular todos os esforços
de desenvolvimento referente aos
outros objetivos.
Que outros desafios os ODS
trazem para o Brasil?
> Esta é uma agenda ambiciosa, complexa, que leva em conta
a dinâmica dos setores e favorece
uma interdependência entre eles.
Ademais, deve ser visto também
como um instrumento poderoso
de planejamento tanto para o setor público quanto privado. Se essa
agenda for cumprida, além dos
brasileiros estarem contribuindo
efetivamente para um mundo melhor, acredito que o País chegará
a 2030 mais inclusivo, moderno,
com mais desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente.
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COn
tex
to
De Copenhague à Paris, a trajetória
do Brasil rumo à economia de baixo
carbono é acompanhada pelo mundo
com a expectativa de que assuma
sua natural liderança. Como o país
que mais reduziu emissões e que
cumprirá sua meta voluntária para
2020, o desafio pós-2015 é continuar
avançando com reduções de emissões
nos setores produtivos. Essa pode
ser uma ótima oportunidade para
as empresas brasileiras
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Vozes
da
mu
dan
ça
Empresas e
sociedade retomam
discussão iniciada
em 2009 sobre a
contribuição do
Brasil na redução
de emissões
Com reportagem de Roberto Amado,
para o Planeta Sustentável

A

s questões relacionadas ao
aquecimento global e às mudanças climáticas eram tidas,
até pouco tempo atrás, como um
tanto obscuras, mal avaliadas pela
mídia e sujeitas a contestações e
ceticismo por parte da opinião pública. Essa realidade mudou. Hoje,
já há um consenso sobre as transformações climáticas causadas
pelo aumento da temperatura do
planeta capaz de mobilizar instituições, governos, empresas, personalidades científicas, intelectuais e
até o papa em direção a um objetivo
único: fazer todos os esforços para
que o aumento de temperatura do
planeta não exceda dois graus centígrados — uma marca que é, ao
que tudo indica, inevitável.
Evitar um aquecimento acima de

dois graus exigirá um amplo acordo
internacional a respeito das emissões de gases de efeito estufa — as
metas e responsabilidades que cabe
a cada nação — e a consolidação do
mercado de carbono, uma prática
essencial para que esse acordo seja
vinculado a uma atividade financeira sustentável em todo o mundo. A
expectativa geral se concentra na
21ª Conferência do Clima, organizada pela ONU, em dezembro de
2015, que deve estabelecer as bases de um acordo que começará a
ser cumprido em 2020.
A COP de Paris, como é chamada, deverá resgatar a tentativa de
acordo que ocorreu no Japão, em
1997, na qual foi produzido o chamado Protocolo de Kyoto.
Naquela época, o acordo isentava os países em desenvolvimento,
como o Brasil, de cumprir metas,
atribuindo aos países desenvolvidos a responsabilidade de reduzir
as emissões. “Essa proposta serviu
como álibi para que alguns países,
como os Estados Unidos, assinassem o acordo sem dar prosseguimento a ele e assim perdeu-se uma
década”, diz Roberto Smeraldi, diretor da organização Amigos da Terra.
“Essa divisão do mundo polarizou e tornou a discussão altamente politizada. O grande objetivo é
eliminar as diferenças entre esses
dois grupos de países, que resultaram da conferência de 1992 e
do Protocolo de Kyoto”, diz José
Goldemberg, ministro de Ciência e
Tecnologia na época da Rio-92. “A
estratégia em Paris é reformar o
Protocolo de Kyoto, ou seja, todos
os países têm responsabilidades
comuns, mas diferenciadas. Não é
possível evitar o aquecimento global só com ações dos países ricos.
Devemos chegar a um acordo em
que todos contribuam”, afirma ele.
Em novembro de 2014, Estados
Unidos e China firmaram um acordo de redução de emissões, considerado o sinal mais importante
para um bom resultado em Paris,
em função da pressão que exerce
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45%
das emissões
mundiais são
dos EUA
e China

1,5
bilhão de
toneladas/ano
é a emissão
atual do
Brasil, que
deverá ser
reduzida em
dois terços
até 2050
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sobre outras nações. Juntos, os
dois países representam 45% das
emissões mundiais. Pelo acordo,
os americanos pretendem cortar
entre 26% e 28% suas emissões
de gases até 2025. Já os chineses
se comprometeram a atingir seu
pico de emissões até 2030, quando deverão contar com 20% de sua
energia produzida a partir de fontes
limpas e renováveis.
Objetivos de longo prazo
O novo acordo mundial deve levar
em conta objetivos de longo prazo,
com a meta de 2050 em que a emissão de carbono seja de 1 a 3 toneladas por ano, por habitante. Essa
é a opinião do engenheiro florestal
Tasso Azevedo, um dos formuladores da Política Nacional de Mudanças Climáticas. “A previsão do IBGE
para 2050 é 226 milhões habitantes no Brasil. Ou seja, as emissões
em 2050 no Brasil teriam que estar
abaixo de 500 milhões de toneladas.
Hoje é três vezes isso, 1,5 bilhão”,
diz ele. Mas reconhece o esforço
necessário: “para a China significa
reduzir metade das emissões até
2050. Para nós, dois terços”.
Na reunião de Doha, no Catar,
em 2012, foi lançado o “princípio de
equidade” para dar equilíbrio aos
compromissos que devem ser assumidos por todos os países a partir
de 2020. “É o que nós apoiamos: a
chamada Contribuição Nacionalmente Determinada Pretendida.
Ou seja, não prometer nada além
daquilo que temos condições de
oferecer. Entender como cada setor
da sociedade funciona, projetar no
longo prazo e saber quais os ajustes que podem ser feitos para reduzir as emissões”, diz Marco Antonio
Caminha, assessor do Comitê do
Clima da Federação das Indústrias
de São Paulo, a Fiesp.
Apesar de toda a polêmica envolvendo as possibilidades de acordo,
há certo consenso de que o Brasil
esboçou uma liderança por ocasião da Conferência do Clima de
Copenhague, a COP15, em 2009.
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Em 2009, na Conferência de Copenhague, o etanol a partir da
cana-de-açúcar foi defendido como estratégico para que o
Brasil alcançasse suas metas de redução de emissões de CO2.
Hoje, o potencial do setor da cana se ampliou nas áreas de
bioplásticos e geração de eletricidade.

foto: Jason Weimer/ Freeimages.com
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Quando as florestas entraram na conta, o Brasil passou a ser o país
que mais reduziu emissões em função da queda no desmatamento.

Em 2009, o Brasil
assumiu meta
voluntária de redução de
emissões de gases de
efeito estufa entre 36,1%
e 38,9% das emissões
projetadas até 2020.

C O nt ex to

Sobre essa reunião havia uma grande expectativa de um acordo internacional no que diz respeito a metas
de emissões para cada país — o que
acabou não acontecendo. “Em 2009,
na preparação para a COP15, a posição do Brasil era muito reativa a
qualquer compromisso voluntário.
Não era uma preocupação da sociedade civil, o governo era contra e as
empresas também”, conta Henrique
Lian, diretor de Relações Externas
do WWF Brasil e ex-gerente executivo de Relações Internacionais do
Instituto Ethos. Mas naquele momento, houve um movimento de
20 grandes empresas brasileiras,
representando 40% do PIB, lideradas pelo Instituto Ethos, que produziu a Carta Aberta ao Brasil sobre
Mudanças Climáticas, no qual se
reivindicava que o Brasil assumisse compromissos voluntários em
Copenhague, por ser uma questão
ética e de competitividade das empresas brasileiras — que, em contrapartida, se comprometeriam a
fazer a avaliação de suas emissões,
torná-las públicas e reduzi-las. “Foi
um movimento muito forte em que
as grandes indústrias e os bancos
declaravam-se favoráveis a uma política de baixo carbono para o Brasil
e contribuiu para mudar a posição
brasileira. Um movimento inédito,
que fez o Brasil assumir compromissos”, conta Henrique Lian.

Um movimento de 20 grandes
empresas brasileiras,
representando 40% do PIB,
reivindicou que o Brasil
assumisse compromissos
voluntários em Copenhague
por ser uma questão ética
e de competitividade
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O ambiente já estava propício
para iniciativas voluntárias. Naquele
mesmo ano, em novembro de 2009,
o governador José Serra sancionou a Política Estadual de Mudanças Climáticas pela qual se definiu
a meta de redução de emissões de
carbono no estado de São Paulo em
20% até 2020.
Enquanto isso, o presidente Lula,
presente à Conferência de Copenhague, assinou naquele mesmo
mês a Política Nacional sobre Mudança do Clima, oficializando o
compromisso voluntário do Brasil
de redução de emissões de gases
de efeito estufa entre 36,1% e 38,9%
das emissões projetadas até 2020.
“Até então, a postura brasileira era de condenar os países que
mais emitiam e emitir livremente
até atingir um nível de desenvolvimento. Em 2009, essa postura sofreu uma mudança de 180 graus.
O Brasil passou a ser responsável,
a se comprometer em atuar, em
ser mais eficiente, em reduzir as
emissões e o desmatamento da
Amazônia. O Brasil passou a ser
protagonista” diz Carlos Nobre, climatologista e ex-secretário de políticas e programas de pesquisa do
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Muitos observadores, no entanto,
contestam essa opinião, alegando
que o Itamarati não deu prosseguimento à iniciativa brasileira de 2009.
“O governo brasileiro não quer assumir a liderança de país ‘verde’. O
Itamaraty diz que precisamos ser
solidários com o grupo de 77, ou
seja, os países em desenvolvimento, por ter a maioria na Assembleia
Geral da Onu que será necessária
ao Brasil numa eventual escolha de
representante para integrar o conselho de segurança. Essa estratégia
está custando muito caro”, diz Goldemberg. “A posição brasileira já
não é mais terceiro-mundista”, rebate Carlos Nobre, “coloca posições
muito concretas para 2020, apesar
de atribuir mais responsabilidade
aos países que emitem mais, o que
é moralmente correto”.
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BRASIL
LÍDER
O país reúne as
melhores condições
para prover
soluções e captar
oportunidades na
questão climática

A

discussão sobre os aspectos
técnicos da proposta brasileira não impede um consenso a respeito do papel do País nas
negociações e na condução internacional da questão climática: é
preciso assumir o protagonismo. A
matriz energética brasileira é, graças ao etanol e às hidrelétricas, a
mais renovável do mundo, e seus
recursos naturais, como a água
doce e a insolação, permitem, mais
do que nenhum outro, a adoção de
uma economia de baixa emissão de
carbono. “Nessa questão, o Brasil
é mais avançado do que a maioria
dos países do mundo. E isso desde
o começo. Só o fato de hospedar a
Rio-92 já é um sinal do interesse e
da posição brasileira”, diz o climatologista Carlos Nobre, lembrando
que é preciso mudar a imagem do
País obtida na cúpula mundial da
ONU em 1972, quando se discutiu
a poluição — em que o embaixador brasileiro convidou as indústrias poluidoras a deixar o “norte
desenvolvido” para se estabelecerem aqui. “O Brasil não pode perder essa chance como perdeu no
século 16, quando tinha tudo que o
mundo desenvolvido necessitava e
desejava — pau-brasil, minérios,
ouro, prata, terra agricultável — e
não agregou valor para a exploração desses recursos. E pode acon-
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Usina solar de Tanquinho, em Campinas: Brasil é um dos países
que mais recebe radiação solar do mundo, mas ainda aproveita
pouco essa fonte de energia.

tecer o mesmo agora”, diz Henrique
Lian, do WWF Brasil. “O argumento
é que para se desenvolver é preciso usar combustíveis fósseis e isso
não é verdade. É preciso energia. O
Brasil abdicou do papel de liderança dos países em desenvolvimento,
mantendo a divisão e procurando o
desenvolvimento a qualquer custo”,
complementa Goldemberg.
É difícil garantir que o Brasil vá
conseguir assumir esse protagonismo, mas um fato é certo: a política
brasileira de controle e mitigação
das emissões é a mais bem-sucedida do planeta, graças à diminuição
significativa do desmatamento da
Amazônia — e só por esse aspecto
já somos um exemplo positivo para
o resto do mundo. “Em 1999, eu e
alguns colegas falamos que era
possível diminuir o desmatamento, contrariando a ideia do século
19 de que o processo civilizatório
demandava expansão territorial. E
demonstramos cientificamente que
era possível. O Itamarati achava ser
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27.772

entre 2004 e 2014*
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Fonte: Inpe/Prodes.
* Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia
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18.165

Desmatamento (km2/ano)

impossível, e hoje é fã da política de
desmatamento porque deu muita
credibilidade ao Brasil, criou a imagem internacional de um país responsável”, diz Carlos Nobre.

2014

PRODES 2014:
Desmatamento na
Amazônia cai 18%
Com estudos e ações para combater o desmatamento, entre 2003 e
2004, os resultados começaram a
surgir em 2005: nesse ano a área
desmatada caiu de 27 mil km2 para
18 mil km2. De lá para cá, a redução
foi contínua, com moderada elevação de 29% em 2013, mas uma nova
queda de 18% em 2014, quando foi
registrado 4,8 mil km2. Nos últimos
10 anos, entre 2004 e 2014, a queda
é de 82,5%.
Se a queda do desmatamento
estimula iniciativas importantes para a
redução das emissões de carbono, não
é, no entanto, um problema resolvido. O Brasil ainda é o país que mais
desmata no mundo e é cada vez mais
difícil chegar à meta desejada — zerar
essa atividade até 2030. Os efeitos
da redução da Floresta Amazônica já
sofrem especulações de alterações
climáticas profundas.

O valor da floresta
Na COP de Montreal, em 2005, a
discussão sobre as florestas trouxe aspectos inovadores. A ideia era
não apenas contabilizar os esforços
que os países fizessem para manter suas florestas, mas também,
criar mecanismos para conter os
desmatamentos. Foi então lançado
o RED — Redução de Emissões por
Desmatamento. Segundo esse conceito, os países em desenvolvimento que conseguissem reduzir emissões pelo desmatamento seriam
recompensados financeiramente. O
motivo é que os países tropicais são
responsáveis por estabilizar o clima
por meio de suas florestas e, assim, os custos para mantê-las em
pé devem ser divididos por todos.
Além disso, 90% dos cerca de 1,2
bilhão de pessoas que vivem abaixo
da linha da pobreza dependem dos
recursos florestais. Essa iniciativa
fez com que, oficialmente, o assunto RED fosse incluído na pauta de
negociações internacionais, dando
origem ao mercado de carbono. Se
todos os países têm metas, aqueles que conseguem reduzir mais do
que precisam podem vender cotas
de carbono para os que não conseguem, alimentando um mercado
de grande eficiência e justiça financeira. Um exemplo clássico é o da
Noruega, país que tem muita dificuldade de reduzir suas emissões,
porque não é um grande emissor.
Para cumprir sua meta, a Noruega investe em programas de mitigação de outros países, o que, é
na verdade, compra de créditos de
carbono — um mecanismo simples
de mercado.
Assim, no ano seguinte, na COP
de Nairóbi, foi acrescentado um
“D” — de degradação ambiental,
uma questão muito importante,
principalmente na África. E final-
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mente em 2007 a sigla passou a
ser REDD+, contemplando formas
de prover incentivos aos países em
desenvolvimento que tomarem uma
ou mais das seguintes ações para
a mitigação das mudanças climáticas: aumento das reservas florestais, gestão sustentável das florestas e conservação florestal.
O advento de um mecanismo financeiro para compensar o esforço
de preservação dos países, ou seja,
o mercado de carbono, é considerado um passo importantíssimo na
negociação de um acordo internacional. “Sem preço de carbono, não
vai haver solução diplomática nem
de mercado”, garante Roberto Smeraldi. O mercado de carbono criou
uma moeda, o carbono equivalente
(envolvendo também outros gases,
como o metano, responsáveis pelo
efeito estufa) e tudo indicava sucesso nessa iniciativa, até que veio
a crise financeira internacional em
2008. “O desaquecimento da economia do norte e alguns erros de
formulação de bolsas de carbono —
por exemplo, o excesso de permissões para emitir ou a não responsabilidade das bolsas pelos artigos
que transacionavam — fez com que
o preço do carbono tendesse a zero.
A ideia naquele momento faliu”, explica Henrique Lian.
Mas o problema foi mais extenso.
“Começaram a fazer cálculos milionários e ilusórios, de 30 dólares a
tonelada, e só se falava em REDD.
Mas não houve uma reforma do
Protocolo de Kyoto. A lógica da negociação principal continuava desequilibrada, a China continuava aumentar suas emissões, os Estados
Unidos não queriam entrar porque
continuavam se achando injustiçados e, enquanto isso, esperava-se
que as empresas resolvessem o
problema sozinhas com o mercado
de carbono, fazendo acordos com
fazendeiros e índios, que poderiam
gerar zilhões para todos eles. Não
dá para resolver o problema climático em cima da recuperação individual”, diz Roberto Smeraldi.

27

4bi
de hectares
são cobertos
por florestas no
planeta, sendo
3 bilhões delas,
temperadas

Mas as florestas
tropicais aprisionam
mais da metade do
carbono.

28

cade rn o do pacto | c li m a

C O nt ex to

O mercado de carbono, no entanto,
deve ser um dos temas centrais do
esperado acordo da COP de Paris, já
que é considerado essencial. Cerca
de 40 países e 20 cidades ou regiões
já estão adotando a precificação de
carbono ou planejando adotá-la,
segundo o Banco Mundial. “É o que
o Brasil deveria fazer”, diz Henrique
Lian. “Temos todas as condições de
capitalizar uma economia de baixo
carbono como moeda”. E dá um
exemplo desse mecanismo: antes
da crise de 2008, a União Europeia
estudava uma regulação chamada
“Carbon Oil Adjustment” que mensuraria em pegadas de carbono todos os produtos importados para a
União Europeia. Aqueles que fossem mais emissores do que os produzidos internamente seriam penalizados na fronteira. “E os produtos
brasileiros, do liquidificador aos
aviões da Embraer, emitem menos
carbono em seu processo produtivo em função da matriz energética
brasileira”, explica Liam. O Brasil,
no entanto, não era a favor da regulação. “O País ainda não transforma
as suas vantagens comparativas
em vantagens competitivas. A gente
corre atrás de um modelo industrial
já falido”, lamenta ele.

aumento da temperatura por região do planeta
entre 1901 e 2012 (em ºC)

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

o utub ro d e 2 0 1 5

0,6

0,8

10

1,25

1,50

1,75

Pode-se observar aumentos
drásticos de temperatura por
todo o planeta. Há regiões que já
mostram um aumento de 2,5 ºC,
algumas delas no Brasil

Fonte: Sumário do 5º Relatório do IPCC grupo de trabalho I

2,5

A solução passa pelas
empresas
As questões envolvidas no aquecimento global, ainda que dependam muito das políticas públicas,
não se limitam a elas. Atualmente
há uma expectativa muito grande
em relação ao papel das empresas na mitigação das emissões e
na adaptação a uma economia livre
de carbono. “Em 1972, a reunião de
Estocolmo deu um grande choque:
foi a primeira vez que se manifestou
publicamente a preocupação com o
clima e os atores principais dessa
reunião foram os governos. Vinte
anos depois, na Rio-92, houve a necessidade de envolver a sociedade e
as ONGs foram trazidas para dentro do processo. Mais 20 anos, na
Rio+20, os principais atores foram
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as empresas”, diz Carlo Linkevieius
Pereira, gerente de sustentabilidade corporativa da CPFL. Um dos
sinais dessa tendência foi a participação do Pacto Global no Rio de
Janeiro, em 2012. Nessa ocasião,
226 organizações da Rede Brasileira assinaram a carta Contribuição
Empresarial para a Promoção da
Economia Verde e Inclusiva, composta por dez compromissos em
favor da economia verde e entregue
ao governo brasileiro e às Nações
Unidas. Nos dias que antecederam
a Conferência, o Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20
reuniu mais de 2.700 participantes
e 20 redes locais do Pacto Global
durante mais de 120 sessões. Como
resultado, 200 compromissos de
ação individual e coletiva lançados
junto à Onu.
Na indústria brasileira já há uma
preparação para uma economia de
baixo carbono. Pelo menos é o que
afirma Marco Antonio Caminha, da
Fiesp: “Já ocorreu a migração em
grande escala do combustível fóssil
das caldeiras para o gás natural, o
que diminui muito a emissão. Mais
de 50% da agricultura brasileira
utiliza o plantio direto da agricultura extensiva, que não revolve a terra
e não libera carbono. Hoje o parque
da indústria química emite o equivalente ao que emitia na década de
1980”, garante ele. Mas também
defende a necessidade de um salto
tecnológico nos próximos anos para
reduzir as emissões. “Esse é uma
problema da indústria mundial.
Nós já sabemos o que fazer, mas
de onde vem o dinheiro para financiar essas mudanças? Esse é um
dos temas de Paris: discutir o fundo
para os países em desenvolvimento,
avaliado em torno de 100 bilhões de
dólares ao ano até 2020“, diz ele.
No setor financeiro, o Índice de
Sustentabilidade, criado em 2005,
foi uma iniciativa pioneira do Brasil que, apesar dos percalços,
veio para ficar. “Era um desejo do
mercado brasileiro ter alguma referência da bolsa com empresas

29

Cerca de 40 países
e 20 cidades ou regiões
já estão adotando a
precificação de carbono
ou planejando
adotá-la, segundo
o Banco Mundial.

O Fórum de
Sustentabilidade
Corporativa da
Rio+20 reuniu mais
de 2.700 participantes
e 20 redes locais do
Pacto Global durante
mais de 120 sessões.
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RAIO X DAS EMISSÕES BRASILEIRAS

Resíduos
56,6%
Disposição de resíduos

Em 2009, durante a Conferência de Clima
de Copenhague, o Brasil assumiu o
compromisso voluntário de reduzir suas
emissões entre 36,1% e 38,9% até 2020.
Graças à redução do desmatamento, o
País cumprirá a meta, porém em trajetória
ascendente. Segundo levantamento do
Sistema de Estimativas de Emissões de
Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, o setor de Energia já é o
maior emissor de GEE no Brasil, com 39%
das emissões líquidas, seguido da agropecuária, com 36%, quando se exclui as
emissões por Uso da Terra. Atualmente, o
Brasil emite 1,5 Gt CO2e, o que corresponde
a cerca de 3% das emissões globais.

31,4%
Efluentes domésticos
11,5%
Efluentes industriais

0,3%

Incineração de resíduos

Indústria
49%
Metalúrgica (ferro, aço e alumínio)
38,1%
Mineral (cimento e cal)
8,2%
HFCs
4,4%
Química

Uso da Terra
2,7%

Calagem

4,8%

Queima de resíduos florestais

93%

Mudanças de uso do solo

3,1

Energia

6,4

44,8%
Transportes

34,8
Agropecuária
1,2%
Queima
de resíduos
2,3%
Cultivo
de arroz

Distribuição
por setor
(em %)

26,8

28,8

19,1%
Industrial
14,8%
Geração de
eletricidade
11,1%
Produção de
combustíveis
4,1%
Residencial

4,4%
Manejo de
dejetos animais

4%
Agropecuário

35,6%
Solos agrícolas

2,3%
Outros

56,4%
Fermentação entérica
Fonte: Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg),
do Observatório do Clima
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comprometidas com a agenda de
sustentabilidade”, diz Sonia Favaretto, diretora de sustentabilidade
da BM&FBovespa. O ISE é formado
por 40 empresas com as melhores práticas em sustentabilidade e
que, juntas, representam 47,16%
de toda a bolsa. “O perfil de quem
investe nessa carteira é de um investidor mais estratégico, que sabe
que está ocorrendo uma mudança
profunda do negócio, do capitalismo, da forma de se ter lucro e da
escassez de recursos e quer ganhar dinheiro, não é uma agenda
filantrópica”, explica Sonia. “São os
grandes investidores institucionais,
como os fundos de pensão, que têm
responsabilidades fiduciárias sobre
grandes volumes de dinheiro”, diz
ela, garantindo que, desde 2011,
“o ISE vem desempenhando consistentemente acima do iBovespa e
com mais estabilidade”.
Uma nova mentalidade
Paulo Artaxo, doutor em física atmosférica e dedicado à Física Aplicada às Mudanças Climáticas, não
é otimista em relação a um possível
acordo em Paris, em 2015. Para ele,
não há uma governança mundial
capaz de conduzir um acordo deste porte, e isso terá de ser criado
nos próximos anos.” O fato é que a
humanidade não teve nenhum problema que representasse 1% dessa magnitude, mesmo as guerras
mundiais”. Além disso, faz questionamentos mais profundos em relação à obrigação de crescimento dos
países e empresas. “Nós não podemos continuar crescendo a economia infinitamente. Esse modelo econômico não é sustentável no médio
e longo prazo e talvez nem no curto
prazo”, diz ele. E também condena
o consumismo generalizado, já que
as matérias-primas são finitas e vão
se esgotar. “Nós vamos ter de sair
desse padrão. Não há recursos no
planeta que permitam, por exemplo,
que as pessoas troquem de celular
todos os anos. Nós temos de construir uma nova sociedade, porque
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esta que conhecemos está chegando
ao seu limite”, diz ele. Artaxo projeta
o crescimento de uma classe média
de chineses com o direito legítimo de
ter carro, celular, geladeira e forno
de micro-ondas. “Em 20 anos, os
chineses vão ter o mesmo padrão de
consumo dos americanos. De onde
virá essa energia? E nesses 20 anos
não é esperado nenhuma grande
inovação tecnológica para resolver
esse problema”, diz ele.
Mas há quem pense diferente.
O economista Ricardo Abramovay,
autor do livro Muito além da Economia Verde, enxerga a possibilidade
de um grande salto tecnológico,
baseado no avanço das mídias digitais, da nanotecnologia e da robótica. “Este avanço pode ser de tal
magnitude que permita uma produção equacionada, com custos muito
reduzidos em relação ao consumo
de recursos naturais e de energia”,
diz ele. A combinação desses fatores pode propiciar uma produção
sem resíduos (ou lixo), otimizada e
sem desperdício. “Hoje, a produção,
segundo pesquisa da ONU, produz
40% de desperdício”, informa ele.
De todo jeito, Abramovay reconhece
que não é possível manter o padrão
de consumo atual e que uma nova
mentalidade deve emergir nesse
novo cenário climático. “É possível
termos de fazer alguns sacrifícios”,
diz ele, referindo aos hábitos de
consumo e às questões relativas às
desigualdades sociais.

Um grande salto
tecnológico pode
permitir uma produção
equacionada, com
custos muito reduzidos
em relação ao consumo
de recursos naturais
e de energia
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ALIAN A
ÇA
PELO
CLIMA
Organizações
empresariais pelo
clima ampliam
iniciativa conjunta
para fortalecer
a visão de que uma
economia de baixo
carbono é vantagem
competitiva para
as empresas
brasileiras e
para o Brasil

ntes mesmo de ser realizada,
a Conferência do Clima de
Paris já produziu resultado:
uma mobilização de diversos setores da sociedade, entre eles, a ampliação da IEC — Iniciativa Empresarial pelo Clima, um movimento
de organizações empresariais com
a missão de fortalecer a liderança
do Brasil frente às mudanças do
clima, por meio da participação
das empresas.
Criada inicialmente para alinhar
esforços e agendas durante as conferências de Clima, a articulação
formada por Fórum Clima (Ethos),
Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds),
Rede Clima (CNI) e Empresas pelo
Clima (EPC) foi ampliada com a
entrada do Pacto Global e do CDP
no final de 2014, durante a COP20
de Lima, além do portal Envolverde, como parceiro de comunicação,
este ano.
“A entrada de novas organizações
trouxe mais energia para a IEC. A
partir da definição de temas e ações
materiais e a construção de narrativas em conjunto, ela tem se tornado
o canal para fortalecer a voz do setor privado e para liderar a articulação com outros atores relevantes
na agenda de clima”, avalia a coordenadora do EPC, Mariana Xavier
Nicolleti.
“Integrar a IEC proporciona às
empresas da rede brasileira do
Pacto Global acesso às discussões,
ferramentas e metodologias desenvolvidas de maneira integrada por
seus membros e amplia o impacto
das nossas ações”, afirma o coordenador de Clima e Energia do Pacto,
Carlo Linkevieius Pereira. Uma dessas ações é a realização de um documentário sobre o engajamento do
setor privado na agenda de clima do
Brasil, a ser levado para a Conferência do Clima, em Paris, e que contou
com o apoio das outras organizações. “Com essa autoria ampliada,
conseguiremos atingir um público
maior em mais espaços de divulgação”, diz Pereira.
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Além do apoiar as iniciativas individuais de seus participantes ao longo de 2015, a IEC alinhou visões em
comum em três áreas: precificação
de carbono, adaptação e negociações internacionais, com o intuito de
realizar ações conjuntas no âmbito
da Conferência, como:
• Encontro preparatório para a
Cop21, em São Paulo, com a
presença de CEO’s e do ministro
da Fazenda, Joaquim Levy.
• Side event “The Brazilian Post2020 Climate Change Policy:
challenges and opportunities”.
Na capital francesa, a IEC destaca a importância do engajamento
empresarial diante dos desafios
e oportunidades da política de
clima brasileira, com a participação da ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixeira.
• Lançamento do gibi Heróis do
Clima em francês. A publicação
do cartunista Caco Galhardo foi
lançada originalmente durante
a COP20, em Lima, pelo Planeta
Sustentável, com o apoio da IEC.
Para um dos principais articuladores da Aliança, o ex-presidente da
Rede Brasileira do Pacto Global e diretor de Desenvolvimento Sustentável
da Braskem, Jorge Soto, a IEC reforça a visão de que a mudança climática, que já afeta a sociedade e, portanto, o setor privado, traz, além do risco
que deve ser gerenciado, também
oportunidades que estão abertas às
empresas a partir de compromissos
que já estão sendo propostos. “Como
sempre, as que inovarem desenvolvendo novos produtos e soluções
e as que participarem do processo
decisório levarão vantagem. Com o
maior engajamento dos países em
desenvolvimento a partir de 2020, especialmente dos emergentes, como
o Brasil, não tenho qualquer dúvida de que todas as empresas serão
afetadas. As protagonistas ditarão as
novas regras, as seguidoras terão de
se adequar. Mas nenhuma ficará fora
desse cenário.”

o utub ro d e 2 0 1 5

Após a COP21, a IEC mantém
essa articulação para traduzir
o cenário internacional das negociações da conferência para a
realidade dos negócios, engajando
as empresas a participar do processo de preparação da base de
políticas públicas e privadas, dos
instrumentos e dos processos necessários para que o compromisso
brasileiro possa ser implementado
com o menor custo para as empresas e para toda a sociedade.
Quem participa:
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VISÃO COMUM
Ciente de que o esforço de redução de emissões de
GEE é de toda a sociedade e de que o Brasil pode e
deve assumir um papel de liderança nessa transição, as diferentes organizações que compõem a
IEC se propõem a unir esforços para avançar em
torno das seguintes propostas:
• Eliminação de produtos oriundos de
desmatamento ou exploração ilegal das redes
de produção e comercialização;
• Busca por um aumento substancial e progressivo
da participação de fontes renováveis no consumo
de eletricidade;
• Desenvolvimento e inovação nos produtos e
processos que promovam a otimização de
recursos e redução das emissões de GEE;

CEBDS

Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável

• Engajamento das empresas com o governo,
a sociedade civil e os nossos setores de atuação,
no esforço de compreensão dos impactos das
mudanças do clima nas regiões onde atuamos
e das respectivas ações de adaptação;
• Incorporação das metas de redução de emissões
de gases de efeito estufa em toda a cadeia
produtiva;
• Divulgação contínua e regular de informações
referentes aos riscos e oportunidades associados
às mudanças do clima em seus principais
relatórios;
• Atuação, de forma proativa, na proposição de
instrumentos que promovam a economia de
baixo carbono;
• Avaliação da precificação de carbono como
estratégia essencial para o enfrentamento das
mudanças do clima na perspectiva de estimular
práticas e investimentos na economia de baixo
carbono, por meio da priorização de projetos
de energia renovável, eficiência energética,
manutenção e ampliação de estoques de carbono
em biomassa florestal;
• Atuar com o governo pela elevação a 50% da
participação de energias renováveis na matriz
energética nacional até 2030, no intuito de
fortalecer a vantagem competitiva nacional.
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Mu
dan
ça
Rápida
Números, propostas
e sinais da transição
em curso para uma
economia de baixo
carbono

37% 43%
até 2025

até 2030

Esta é a proposta de redução
absoluta de emissões
apresentada pelo governo
brasileiro à COP21 — a chamada
INDC — sigla em inglês para
Contribuição Nacionalmente
Determinada Pretendida, que é o
compromisso voluntário de cada
país para conter o aumento
de temperatura global

730mi
É o número de pessoas que
podem chegar à miséria
absoluta em função dos
eventos climáticos extremos,
se as medidas para conter o
aquecimento global não forem
tomadas agora. Segundo
o relatório Pobreza zero,
Emissões Zero, do Overseas
Development Institute, o pico de
emissões deve ser atingido em
2030 para que a miséria seja
de fato erradicada. Acesse em:
http://goo.gl/MwsRTb

20%
É o que já representa o
consumo de energia eólica
na região Nordeste. A Bahia
possui o maior potencial de
produção do País, com 41
parques eólicos, e deverá
dobrar esse número nos
próximos três anos.
Fonte: Abeeólica
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COALIZÃO BRASIL, CLIMA,
FLORESTAS E AGRICULTURA
O movimento multissetorial formado
em dezembro de 2014 por mais de
100 empresas, associações empresariais, organizações da sociedade e
centros de pesquisa estabeleceu 17
propostas para a agenda brasileira de
mitigação de emissões, em sinergia
com a proteção e conservação das
florestas e de uma agricultura sustentável. Entre as propostas, estão:

Unificar todos os diferentes
cadastros relacionados ao
uso da terra no País em um
único cadastro federal.

Implantar mecanismo global
de pagamento anual pelos
serviços ecossistêmicos de
biomas brasileiros.

“Um afã egoísta
e ilimitado de poder
e bem-estar material
leva tanto ao abuso
dos recursos materiais
disponíveis quanto à
exclusão dos mais fracos.”
Papa Francisco, durante a 70ª Assembleia Geral da ONU

13,5 tri

US$

É o que o setor de energia
mundial precisará investir
em eficiência e tecnologias
de baixo carbono até 2030
para garantir que as INDCs,
como são chamados os
compromissos de redução de
emissões de GEE submetidos
pelos países à Convenção
do Clima da ONU, sejam
de fato implementadas.
Se isso ocorrer, a Agência
Internacional de Energia (AIE)
avalia que o crescimento das
emissões do setor será 1/3 do
observado desde o ano 2000.
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foto: UN Photo/Rick Bajornas

34

Produzir mapa anual
de uso e cobertura da
terra no Brasil.

Tornar a agropecuária de
baixo carbono majoritária
em todo o Brasil.

Veja o documento completo em
www.coalizaobr.com.br

1,90

US$

por dia

Esta é a nova linha da pobreza
extrema. O valor foi atualizado
pelo Banco Mundial, pois
o antigo, de 1,25 dólar, era
baseado em preços de 10 anos
atrás. Com a atualização, a
instituição projeta uma queda
de 12,8% da população global
vivendo na pobreza em 2012
para 9,6% em 2015.
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PARA MUDAR COMPORTAMENTO
Pesquisa do Instituto Akatu identificou nove gatilhos a serem usados
nas estratégias de comunicação
para influenciar a adoção de práticas sustentáveis:

MENOS GASES, MAIS CRESCIMENTO
Investimentos adicionais em mitigação reduzem emissões
de GEE e elevam o PIB. O estudo IES Brasil, coordenado pelo
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, simulou dois
cenários alternativos ao já previsto no plano governamental
(CPG) da Política Nacional de Mudanças Climáticas e observou:

Vo lum e 1

o utub ro d e 2 0 1 5

124bi

Crescimento do PIB em 2030
Trilhões de R$ — 2005

5,55

5,59

R$

5,68

Esse é o custo do prejuízo
imobiliário com a elevação
do nível do mar apenas na
cidade do Rio de Janeiro,
segundo o estudo Brasil 2040,
da Secretaria de Estudos
Estratégicos da Presidência
da República, que estimou
os impactos do clima para
os próximos 25 anos, quando
o País será mais seco e
quente, segundo os cenários
previstos pelo IPCC.

Mudar é bom
Existe a percepção de que só o que muda
tem chance de evoluir; o que estagna,
estanca e morre.

Simplicidade é sofisticação
Práticas sustentáveis podem ser simples
de adotar e tornam a vida mais fácil.

Moeda de troca
A mudança deixa de lado uma forma
antiga de fazer coisas e adota uma nova.
Abre-se mão de alguma coisa por um lado
e tem-se um ganho claro e perceptível do
outro, mesmo que não seja imediato.

Cenário MA1
medidas adicionais de mitigação ao custo de US$ 20/t de CO2e

99bi

>R$

2,14
até 2030

0,77%
Redução das emissões
PIB

2015
CPG
MA1
MA2

Bom para o bolso
A economia financeira é uma importante
moeda de troca, mesmo quando se
concretizam no médio ou longo prazo.

Praticidade e conforto
Produtos e serviços associados a práticas
sustentáveis serão mais atraentes se
deixarem claros a praticidade e o conforto
na sua utilização.

O primeiro passo
Adotar algumas práticas sustentáveis,
mesmo que com pequenos resultados, é
melhor do que tentar fazer todas e desistir.

Oportunidades de contribuição
Práticas sustentáveis oferecem
oportunidades que estimulam o
engajamento individual e ajudam a
percepção de que “cada um conta” e é
importante para a mudança coletiva.

Redução de Emissões (MtCO2e)
22%

3.000

2.583
Cenário MA2
medidas adicionais de mitigação ao custo de US$ 100/t de CO2e

372bi

>R$

2.075
até 2030

Veja a pesquisa na íntegra em
www.akatu.org.br

2.017

2.000

1.666
Redução das emissões
PIB

1.500

1.214

1.372

A vivência é mais inspiradora do que
o discurso. As pessoas se motivam ao
participar diretamente da criação da
mudança e da vivência de seus impactos.

Adeptos de práticas sustentáveis são os
protagonistas da mudança, parte de algo
maior e estão interconectados com o
coletivo.

2.500

2,46%

Experiência e vivência

Faço parte de algo melhor
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1.272

1.144

1.000

1.042

1.303

1.023

39%
500

Sem investimentos adicionais em mitigação, as
emissões brasileiras voltam a crescer a partir de 2020,
estimuladas pelos setores de Energia e Agropecuária.
0

Veja em www.forumclima.org.br

1990

1995

2000

2005

2010

2020

2030

CPG
MA1
MA2

38

Desafios e propostas

Desa
fios
e
pro
pos
tas
Em um mundo em transformação
pelas mudanças do clima, as empresas
têm contribuição determinante
para as soluções

cadern o do pacto | clima
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Des afi o s e p ro p o s tas

CLIMA
EM
DEBATE
Realizada pela CPFL
Cultura com o apoio do
GT de Clima e Energia
do Pacto Global, a série
“Mudanças climáticas:
rumo a um novo acordo
global” convoca
os mais renomados
especialistas
brasileiros para
refletir sobre a
influência do clima
em grandes temas

AMAZÔNIA
A maior floresta
tropical do mundo
é um parque
tecnológico
que precisa ser
reconhecido
como tal

Tudo o que nos
jactamos em relação à tecnologia
agrícola é patético
em que relação
ao que a natureza
já realiza. Temos
de dar importância tecnológica à
Amazônia. Se a
perdermos, estamos falando da
instalação de um
deserto no interior
do continente.
Esse processo de
destruição está
avançado.”

Não temos
noção de dois
fatores para entender a complexidade da vida: a
miniaturização
e a automação.
Elas são a base
tecnológica do
que significa a
natureza e
do que nos
mantém vivos.”

A Floresta Amazônica, em 1 hectare,
tem mais espécies
de árvores do que
toda a América do
Norte. Ela levou 55
milhões de anos
para evoluir até o
que vemos hoje, e
estamos destruindo em 40. Sem a
floresta, perdemos
o clima amigo
que ela é capaz de
oferecer e teremos mais eventos
violentos. Graças
à Amazônia, não
percebemos as
consequências
do estrago que
fizemos com a
destruição da
Mata Atlântica.”

Tudo o que tem a ver com o IPCC e
com as previsões da crise climática é
conto da carochinha. É dez vezes pior.
Vemos isso ao observar os ecossistemas da Terra. Eles são para o planeta
como nossos órgãos vitais. É preciso
introduzir essa analogia nas discussões do clima. Quando o paciente
está na UTI com falência múltipla de
órgãos os médicos precisam conversar uns com os outros.”

Antônio Nobre
é climatologista, pesquisador
do Inpe e autor do relatório
O Futuro Climático da Amazônia
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CIDADES
Mais impactadas
pelo clima, elas
também são a solução
As áreas urbanas vão triplicar
até 2050. É a oportunidade para
mudarmos os padrões de gestão e
construção. Seguindo os padrões
convencionais, as emissões
decorrentes apenas dos materiais
usados para construir essa nova
infraestrutura geraria uma emissão
de 470 bilhões de toneladas.
A conta não fecha. O desafio é
‘desmaterializar’ a economia,
produzindo com menos recursos.”

As pessoas precisam consumir
outras coisas, como cultura, e não
acumular coisas. A riqueza material
não pode ser associada à felicidade.
Essa nova mentalidade pode permitir
que as grandes e médias cidades,
no futuro, substituam os shoppings
centers por áreas públicas de lazer.”

É mais fácil atender uma demanda concentrada.
A aglomeração
facilita a vida.
O exemplo típico
é o transporte
público. Isso só
existe se houver
densidade.”
Suzana Kahn Ribeiro
é vice-presidente do Grupo de Mitigação
do IPCC - Painel Intergovernamental de
Mudança Climática

Soluções rápidas
são importantes.
Temos de driblar
nossa inércia e
a síndrome de
desconfiança
que criam as
barreiras para a
transformação.
Inovar é começar.
A acupuntura
urbana é uma
forma de fazer
isso e não
substitui o
planejamento:
agir em um ponto
certo, que gere
uma nova energia.
O novo sistema
de transporte de
Curitiba começou
com uma linha
de ônibus.
É um efeito
demonstrativo
para a população
enxergar
o que está
acontecendo.”
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A metáfora da cidade é a tartaruga,
exemplo de casa, mobilidade e
traçado viário juntos. Temos de
integrar trabalho, moradia e lazer.
Quando separamos suas funções,
estamos matando a cidade e
desperdiçando energia. Em Paris,
você compra apartamentos de 12 m²
que eram quartos de empregados
porque quando todos os serviços
estão na rua não é preciso muito
espaço para viver.”

O automóvel é como o convidado
de uma festa que bebe muito, exige
demais e não sabe a hora de ir
embora. O caminho é um transporte
público individual, em que você não
precisa ser o dono do carro. O custo
de vida é alto porque parte do espaço
das casas e da cidade é reservada ao
carro. Com a liberação dessas áreas,
é possível construir moradias mais
próximas ao trabalho.”

A diversidade é a
maior riqueza de
uma cidade. Quanto
mais diversa, mais
segura. Quando um
vizinho não toma
conhecimento do
outro, é o começo
da violência.”

Jaime Lerner
arquiteto e urbanista, foi prefeito
de Curitiba e governador
do Paraná.
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NEGÓCIOS
A conta das
externalidades chegou
Não é possível ter uma economia sustentável
sem lucro, mas o lucro não pode ser o propósito. Eu respiro para viver, mas o propósito da
minha vida não é respirar. Muitas empresas
querem continuar a fazer o que sempre fizeram:
produzir e gerar lucro sem investir em mudanças, mas um dia o modelo se esgota. Os lucros
de hoje já não são o lucro de amanhã. É preciso
entender os desafios dos novos tempos.”

Quem você acha que os
políticos ouvem atualmente? Pensem no programa
eleitoral deles. Suas principais ações dependem das
empresas privadas: geração
de emprego, crescimento
econômico, financiamento
de campanhas. Políticos não
são mais líderes, mas seguidores. Os líderes de hoje
são os CEOs, e seu papel no
rumo de uma nova economia
verde é especificar para os
políticos e legisladores o que
é preciso mudar. É uma nova
voz que deve emergir.”

Estamos
taxando e subsidiando coisas
ainda em função
dos problemas
do passado, e
não para lidar
com os desafios
do presente
e do futuro.”

As externalidades
de hoje são os
riscos de amanhã e os custos
de depois de
amanhã. Por que
esperar por isso?
Muitas empresas
já estão calculando suas externalidades, mas
isso precisa
ser regra.”

Pensar que vamos
continuar usando a
natureza de graça
é loucura. O business as usual está
morto. O planejamento estratégico
deve pensar em
longo prazo esse
novo mundo. Usar
as mesmas ferramentas de hoje
não vai funcionar.”

A COP de Paris
não é o final, mas
o início de um
processo de melhoramento. Um
sinal claro de mudança de direção
para colocar mais
pressão sobre
as empresas e
os países.”

A precificação
de carbono é um
componente fundamental porque
agora as empresas
estão sendo chamadas. Os preços
das externalidades
são uma reforma
no sistema de
medição de performance individual
e coletiva das empresas. Como você
quer que um CEO,
que está sendo julgado pelo mercado
financeiro por sua
performance do
trimestre, pense
a longo prazo se
não mudamos a
maneira como
olhamos seu
desempenho? Isso
acontece com o
preço do carbono.”

O Brasil e a França têm a sorte
enorme de possuírem matrizes elétricas quase sem emissões. Se me
perguntasse o que os dois deveriam
fazer, diria para abrir uma associação e pedir um preço do carbono a
200 euros a tonelada. Ganhariam
uma competitividade fantástica.”
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RESPONSABILIDADE
INTERGERACIONAL
Por que atuar agora para
reduzir um risco futuro?
A questão é ética
Será muito difícil
extinguir a vida
humana por processos naturais
de mudanças
climáticas porque
somos muito
adaptáveis. Mas
a taxa de desaparecimento de
espécies no planeta por razões
humanas já é estimada em entre
cem e mil vezes a
taxa natural. Com
a mudança climática, isso passa
para mil a dez mil
vezes — é a sexta
grande extinção.”

O melhor caminho para preparar
as crianças para o futuro é transmitir valores que retirem o excessivo
individualismo que é constante nas
sociedades modernas, e que leva à
tendência de gratificação instantânea,
causa do consumismo. Consumir de
uma forma insustentável está na raiz
da crise civilizatória e climática.”

Devemos fazer sacrifícios e investimentos agora para lidar
com as questões
climáticas, ou deixar
para as futuras
gerações, que serão
mais ricas? Sem a
dimensão ética, é
muito difícil arbitrar.
A ética impõe que
não coloquemos um
peso para as gerações futuras.”
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Não podemos nos
acomodar ao status
quo da era fóssil.
O custo da transição só pode ser
pago por uma
sociedade que
não se acomoda.
O preço de energias renováveis tem
despencado, então
não é mais uma
questão econômica, mas de justiça,
da filosofia moral.
Esse debate seria
muito mais fácil se
fosse só uma questão de mensuração
de custos.”

Hoje seria impensável aceitar a
escravidão sob qualquer justificativa
econômica. Projetando-nos para o
futuro, qual será o julgamento que
duas ou três gerações à frente farão
sobre nós em relação ao planeta?
Acho que será muito severo. Há um
processo civilizatório crescente e um
dos valores que mais se afirma globalmente é o de valorização à vida.”

Apresentações na íntegra
Aprofunde-se no debate: assista os episódios completos
da série Mudanças climáticas:
rumo a um novo acordo global
no site da CPFL Cultura —
www.cpflcultura.com.br
Pavan Sukhdev
é economista, conselheiro do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e autor do estudo A Economia dos
Ecossistemas e da Biodiversidade.

Philippe Joubert
é conselheiro de Energia e Clima no WBCSD
e presidente do Prince of Wales’s Corporate
Leaders Group on Climate Change.

Carlos Nobre
é climatologista e presidente da
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
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AS
MU
LHE
RES
EO
CLIMA
Os Princípios de
Empoderamento das
Mulheres (WEPs) e o
Caring for Climate
convocam empresas
a adotar estratégias
climáticas inclusivas
na igualdade de gênero

S

e os países mais pobres são
apontados como os mais vulneráveis às mudanças do clima,
as mulheres suportarão desproporcionalmente o peso desses impactos.
Como exemplos, com o esgotamento dos recursos naturais e frequência dos desastres climáticos, a
migração aumentará e, com ela, os
riscos de violência física e sexual para
mulheres e meninas. Os efeitos já
sentidos do clima estão levando a um
aumento de horas gastas na coleta
de água e lenha. Em função dos papéis de gênero, as mulheres são desigualmente afetadas pelo aumento
nas tarefas domésticas, diminuindo
suas oportunidades de participar no
mercado de trabalho formal.

Da mesma forma, elas têm acesso desigual aos recursos essenciais
para iniciar um negócio, incluindo
crédito, informação, tecnologia e
terra. A falta de recursos e apoio
para exercer a força de trabalho
formal limita suas oportunidades
de participar ativamente das estratégias de mitigação e adaptação
ao clima ou de serem contratadas
nos chamados “empregos verdes”,
projetados para crescer nos próximos 15 anos. A Unep estima que
até 2030, 20 milhões de empregos
verdes serão criados, dos quais metade será nos países em desenvolvimento, onde a taxa de participação
das mulheres na força de trabalho
permanece baixa. Há, portando,
uma tremenda oportunidade para
que empresas promovam negócios
inclusivos e sustentáveis ao assegurar que as mulheres estejam
incluídas neste crescimento do emprego verde.
Risco e oportunidade
para as empresas
Líderes de negócios de todo o
mundo identificaram que tanto as
mudanças do clima como diversidade e inclusão são as principais
oportunidades e riscos em suas
operações. Adotar medidas ambiciosas em clima ajuda as empresas a evitar custos, a gerenciar
melhor seus passivos e a proteger
os trabalhadores, e também pode
expandir sua participação de mercado por meio de novos produtos e
serviços, além de facilitar o acesso
a novas fontes de financiamento.
Nesse contexto, é importante que
as mulheres não sejam vistas apenas como receptores passivos dos
efeitos do clima, mas reconhecidas
como agentes ativos que podem
contribuir com inovação em produtos e serviços.
As mulheres têm conhecimentos
e habilidades valiosos que podem e
devem ser aproveitados para criar
soluções de mitigação e adaptação. Ao não reconhecer plenamente suas contribuições como líde-
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Até 2030, 20 milhões
de empregos verdes
serão criados, dos
quais metade será
nos países em
desenvolvimento, onde
a taxa de participação
das mulheres na
força de trabalho
permanece baixa.

weprinciples.unglobal
compact.org
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res, consumidoras, empresárias,
trabalhadoras, cuidadoras e gestoras de recursos naturais, a sociedade subutiliza o seu potencial de
criar uma economia sustentável e
resiliente. Além disso, na falta de
soluções em clima inclusivas de
gênero, arrisca-se a aumentar a
alienação e marginalização de mulheres e meninas das oportunidades econômicas e sociais.
Através de investimentos em estratégias de baixo carbono inclusivas em gênero, o setor privado
pode transformar o desafio das
mudanças climáticas em oportunidades de negócio.
OS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS
• Aumentar as oportunidades para
a inovação e a eficiência organizacional, alavancando conhecimentos e talentos em soluções
que atendam às necessidades de
adaptação de todos. Pesquisas
mostram que as mulheres podem
ser mais avessas a risco e mais
dispostas a mudar suas estra-

tégias do que os homens. Essas
qualidades sugerem que o empoderamento delas em suas comunidades poderá produzir decisões
que fortaleçam a capacidade de
adaptação a partir de uma abordagem mais preventiva aos desafios ambientais.
• Expandir a participação de
mercado e gerar riqueza nas
comunidades através do desenvolvimento de novos produtos e
serviços que ajudem tanto homens como mulheres a se adaptar ao novo clima.
• Construir reputação e cidadania
corporativa, abordando a vulnerabilidade climática pela lente inclusiva de gênero para garantir que
toda a comunidade se beneficie
das soluções de baixo carbono.
• Fortalecer a licença social para
operar através de relacionamentos com as comunidades, em particular as mulheres, que protegem
a base de recursos naturais dos
quais produtos e serviços da empresa dependem.

foto: Tom Cabral/Ed.Abril
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Mulheres do condomínio Morada do Salitre instalam as placas solares
no condomínio onde moram, em Juazeiro (BA).
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COMO AS EMPRESAS
PODEM CONTRIBUIR
• Melhorar a formação e educação
disponíveis para as mulheres
para aumentar sua participação
em empregos verdes;
• Desenvolver equipes multifuncionais para monitorar e tratar
os impactos de gênero da mudança climática, identificando
oportunidades de negócios inclusivos para enfrentá-los;
• Usar dados desagregados por
sexo em indicadores de mudanças
climáticas, KPIs e avaliações de
impacto;
• Ser proativo na contratação de
mulheres para empregos verdes,
incluindo o desenvolvimento de
tecnologias, assegurando a igualdade de oportunidades;
• Construir um portfólio de produtos e serviços de baixo carbono
sensíveis à diferença de gênero.
• Apoiar soluções de crédito e concessão de empréstimos a mulheres, para que tenham acesso
igual a recursos financeiros.

BOAS PRÁTICAS
A Itaipu Binacional, em seu programa de mobilidade elétrica, o MOB-I, garantiu desde o início a
participação das mulheres em 50% dos cargos de
liderança; incentivou seus fornecedores a incorporar a igualdade de gênero em suas operações e
promove oportunidades de aprendizagem a jovens
mulheres no setor de energia e tecnologia.
A Solar Power Company Group, maior empresa
de energia solar da Tailândia, tornou prioridade a
criação de empregos para mulheres no setor por
meio do apoio ao empreendedorismo feminino.
Na implantação de um sistema de microgeração
solar em mil residências de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em Juazeiro (BA), a Caixa,
em parceria com a Brasil Solair, contratou e capacitou
os próprios moradores para a instalação das placas
solares. Dos 30 contratados, 17 eram mulheres.
A Enel, empresa de eletricidade, tem transformado mulheres semianalfabetas de vilarejos rurais na
América Latina e Índia em técnicas de instalação e
manutenção de painéis solares.

46

cade rn o do pacto | c li m a

Des afi o s e p ro p o s tas

A
T
CONTA
CHE
GOU

foto: Paul Birnstihl/ freeimages.com

Perguntas e
respostas para
entender a
precificação do
carbono e por que
sua empresa não
escapará dela

ão importante quanto o nível
de ambição para as metas de
redução de emissões de gases de efeito estufa que limitem
a elevação de temperatura a 2 °C
será o preço cobrado para que se
possa atingi-las. Se os cientistas
não têm dúvidas da responsabilidade do homem na mudança do
clima, também os economistas —
além de governos, empresas e
acadêmicos — já estão certos de
que a precificação do carbono é
fundamental para impulsionar a
economia mundial, hoje movida a
combustíveis fósseis, rumo à descarbonização total até 2100.
O tema, frequentemente abordado
em fóruns empresariais, será um
dos pontos centrais nas discussões
que permearão a Conferência do
Clima de Paris, a COP21, que, espera-se, promova avanços na definição
de um mecanismo internacional,
embora a adoção de um preço único global seja uma incógnita e pouco

Em 2014, as emissões globais de carbono do setor de energia somaram 32,3 Gt,
mesmo nível de 2013, enquanto a economia cresceu 3%.

provável. “É difícil imaginar que teremos um sistema top-down parecido
com o que foi o Protocolo de Kyoto. O
que prevemos é um sistema de baixo
para cima, a partir do que cada país
pode fazer. Um mecanismo global de
precificação, não no sentido de ser
único, mas a partir de uma articulação, uma fusão entre os vários existentes no mundo”, afirma Alexandre
Kossoy, especialista sênior do Departamento de Finanças e Políticas
das Mudanças Climáticas do Banco
Mundial.
O setor empresarial deve se
preparar, enxergando a precificação não apenas na perspectiva da
gestão de risco, como reação ou
impacto aos seus negócios, mas
como oportunidade de redução
de custos e desenvolvimento de
novos mercados pela entrada em
uma economia de baixo carbono.
Para entender como isso pode ser
feito, respondemos uma série de
perguntas que você faria:
1. O que é a precificação
do carbono?
É a cobrança de um valor correspondente a emissão de gases de
efeito estufa, sobretudo pelo consumo de combustíveis fósseis.
Desde a Revolução Industrial, a
produção de bens e serviços fez
uso do carvão, do petróleo e do gás
natural como fontes de energia,
despejando continuamente toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera sem que os prejuízos causados por isso, como aquecimento
global, problemas de saúde e destruição dos ecossistemas, fossem
contabilizados. Ao contrário, a
conta desses danos a terceiros, as
chamadas externalidades negativas, ainda continua a ser transferida para toda a sociedade.
Com o aumento da temperatura global se aproximando de 1 °C
e os eventos climáticos extremos
tornando-se mais frequentes, a
consciência deste custo social do
carbono se ampliou e, com ela, a
exigência de que ele seja internali-
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zado no custo privado de produção.
A partir do princípio do “poluidor-pagador”, a precificação objetiva
torna mais caros produtos e serviços intensivos em carbono.

Características

Tributação

SCE

Implementação

É mais simples e
rápida, podendo
ser feita a partir da
expansão de um
tributo já criado,
como uma taxa
de combustíveis,
e usando os
mecanismos de
monitoramento e
reporte de emissões
já existentes.

Mais complexo,
exige uma maior
capacidade
institucional
de regulação
pelo governo,
a criação de
um sistema de
commodities
(as licenças de
emissão) e do
próprio mercado.

Preço

Por ser definido
pelo governo,
oferece maior
certeza em médio
e longo prazo, com
menor risco na
tomada de decisão
para empresas e
investidores.

É flutuante
a partir da
quantidade
de licenças
disponíveis
no mercado
e do próprio
progresso de
redução, o que
traz incerteza
sobre as
decisões de
investimentos a
longo prazo.

Transferência
de recursos

Ocorre entre os
agentes privados
para o governo,
que define como
será a aplicação
desta receita fiscal
gerada.

Ocorre entre
os agentes
privados. Pode
começar com a
alocação gratuita
de permissões,
ou seja, sem o
custo inicial de
aquisição de
licenças.

Ajustes

O valor da taxa pode
ser alterado em
função do progresso
na redução de
emissões.

A quantidade de
licenças pode ser
modificada para
influenciar os
preços.

Garantia de
redução de
emissões

É menor,
principalmente se
o valor do tributo
for baixo, pois não
está relacionada
diretamente a um
objetivo de redução.

Praticamente
certa, pois a
distribuição de
licenças já parte
de um limite
estabelecido
a partir de
redução.

2. Como precificar?
Os dois principais mecanismos
econômicos adotam o princípio do
“poluidor-pagador”, ou seja, criam
custo maior para quem emite mais
gases de efeito estufa, como forma
de estimular tecnologias, produtos
e serviços mais limpos. São eles:
Tributação
Uma taxa é cobrada sobre cada unidade de emissão de gases de efeito
estufa (GEE) ou, principalmente, sobre o consumo de combustíveis fósseis. Com a receita obtida, uma das
possibilidades de aplicação seria o
investimento em novas medidas de
mitigação ou adaptação.
Sistema de Comércio
de Emissões (SCE)
É um mercado de carbono, que
pode ser estruturados em uma região, um estado ou país para atender uma meta de redução. Um dos
sistemas mais comuns é o cap and
trade. O agente regulador estabelece o limite de emissões para cada
participante do mercado (cap), a
partir de licenças ou permissões de
emissão que podem ser transacionadas entre as empresas (trade).
Assim, quem se esforçou para reduzir suas emissões pode vender
permissões para quem está emitindo mais, sendo o preço determinado
pela dinâmica da oferta e procura e
do nível de progresso alcançado.
3. Qual deles
é o melhor?
A escolha sobre qual mecanismo
adotar depende das circunstâncias
econômicas de cada país. Há vários
exemplos de sistemas híbridos, que
combinam comércio com taxação.
As diferenças entre eles dividem os
especialistas em razão de suas vantagens e desvantagens:
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Em expansão
Até o fim de agosto
de 2015, já havia 39
jurisdições nacionais
e 23 subnacionais
que estabeleceram
algum mecanismo
de precificação de
carbono. Um relativo
progresso: o número
de instrumentos de
carbono aumentou
90% desde 2012 —
de 20 para 38.

A taxação de combustíveis fósseis é uma forma mais simples de precificar o carbono.

Cobertura
Juntos, os
mecanismos
representam 7 GtCO2e
ou 12% das emissões
anuais globais.
Desses, 8% são
provenientes de SCE
e 4% de taxação.

4. Qual sistema
o Brasil adotará?
As várias formas de precificação
têm sido estudadas pelo Brasil,
seja no Ministério da Fazenda, nos
círculos acadêmicos e ou nas associações empresarias, porém ainda
sem consenso entre especialistas
sobre o caminho a seguir.
“O setor privado tende a preferir
o comércio de emissões pela maior
flexibilidade no ajuste de custos entre os atores”, afirma Mariana Xavier Nicoletti, coordenadora do SCE
da plataforma Empresas pelo Clima
(EPC), que desde 2014 faz a simulação de um mercado de emissões de
GEE, atualmente com 24 empresas.
Segundo ela, um dos principais entraves no Brasil ainda é a qualidade
dos dados de emissões. “Usamos
como base o GHG Protocol, mas nem
ele está organizado na forma que o

regulador possa usar. Há uma grande
área ainda descoberta. Um SCE deve
ser uma iniciativa pública para que o
governo coordene a sistematização
de informações”, avalia.
No caso da taxação, uma preocupação é a elevação da já alta carga
tributária do País e seu impacto na
competitividade da economia. “Vai
produzir e vender quem tiver tecnologias limpas, por isso uma taxação
deve ser indutora de mudanças no
padrão de produção, como os Estados Unidos e a Alemanha estão fazendo, preparando seu parque tecnológico para ser competitivo nesta
nova realidade”, afirma Sergio Leitão, diretor do Instituto Escolhas,
que estuda quais impostos menos
eficientes poderiam ser substituídos pelo de carbono, como forma
de suavizar essa transição, sem aumentar a carga tributária.
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Preços
Os preços nos
instrumentos
praticados variam
de US$ 1 a US$ 130,
sendo que 85% das
emissões cobertas
estão precificadas a
menos de US$ 10 a
tonelada de CO2e.

Na simulação de cenários para
2030 realizada pelo estudo IES Brasil, do Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas, a modelagem com taxas
de carbono sobre os combustíveis
fósseis foi acompanhada de uma desoneração correspondente na folha
de pagamento do setor de energias
renováveis. “A receita entra para os
cofres públicos, mas a taxa é neutra
do ponto de vista fiscal, ao ser abatida
no custo social do emprego. Ao criar
mais postos de trabalho e consequentemente estimular o consumo,
sobretudo na baixa renda, o efeito
recessivo que a taxação teria sobre o
PIB seria quase que totalmente absorvido”, diz o professor do Programa de Planejamento Energético da
Coppe/UFRJ, Emílio Lèbre La Rovere.
Nesse estudo, que considerou medidas de mitigação a 20 e a 100 dólares a tonelada de carbono, os pesquisadores observaram ainda que, em
comparação ao que já prevê o Plano
Governamental, a adoção da taxa
estimula uma participação maior de
setores menos intensivos na economia, como de serviços; impacta
o consumo das classes mais altas;
reduz levemente o PIB; pode dobrar

“O que precisamos,
como primeiro passo,
é que o acordo de Paris
reconheça a redução de
emissões como um valor
que possa ser convertido
monetariamente.”
Emílio Lébre La Rovere, professor de Programa de Planejamento
Energético da Coppe/UFRJ
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o saldo da balança comercial brasileira, no caso de uma taxa global de
100 dólares, em função do aumento
de competitividade pela menor pegada de carbono da indústria brasileira.
5. O que é a precificação
positiva?
No sentido contrário ao princípio do
“poluidor-pagador”, que penaliza
quem emite mais, é um modelo que
premia quem emite menos, ao atribui um valor financeiro conversível
ao impacto social e econômico da
redução de carbono.
Em 2014, o Brasil apresentou uma
proposta alternativa de precificação na
Conferência de Lima. Baseado nas experiências do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, a ideia é que projetos que contabilizem a redução de
emissões, como a implantação de um
sistema de metrô no transporte público, por exemplo, gerem certificados
de carbono a seus investidores. Eles
poderiam recuperar parte do valor investindo vendendo esses certificados
a um preço determinado ao Banco
Central, como uma moeda do clima.
Como o Acordo de Bretton Woods lastreou a economia mundial em ouro,
em 1944, a precificação positiva faria
o lastreamento em carbono, por meio
desses certificados entesourados. Ao
mesmo tempo, poderia gerar um fluxo maior do imenso capital financeiro
internacional para investimentos produtivos de baixo carbono.
“Trata-se de um mecanismo de
incentivo. E uma forma de financiar
a infraestrutura de baixo carbono que um sistema de comércio de
emissões não será capaz. Isso não é
possível de ser feito apenas por um
país, nem é fácil de ser implantado
logo, pois exige um clube de Bancos Centrais. O que precisamos,
como primeiro passo, é que o acordo de Paris reconheça a redução de
emissões como um valor que possa
ser convertido monetariamente. É
um acordo de princípios, político”,
afirma o professor de Programa de
Planejamento Energético da Coppe/
UFRJ, Emílio Lébre La Rovere.
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6. Quem precifica?
Mais de 60 localidades, entre países,
regiões e cidades, já adotam algum
mecanismo de preço para o carbono:
Manitoba
Colúmbia
Britânica Alberta

Islândia

Ontário

Casaquistão

Quebec
Washington
Oregon
Califórnia

RGGI

50bi

México

US$

Turquia

É o valor
global anual
estimado dos
instrumentos
implementados
em 2015

Tailândia

Brasil
Rio de Janeiro
São Paulo

África
do sul

Chile
Noruega
Reino Unido
Irlanda
 CE implementado ou programado
S
para implementação
Taxa de carbono implementada ou
programada para implementação
SCE ou taxa de carbono em consideração
SCE e taxa de carbono implementada
ou programada
SCE implementada ou programado;
taxa em consideração
Taxa de carbono implementada;
SCE em consideração

Polônia

Ucrânia

Eslovênia

Suíça
França

1

23

portugal

Tianjin

Hubei
Chongqing

Taiwan

Guandong
Shenzhen

21

7. Qual o impacto para
as empresas?
Um cenário de regulação e/ou de
mercados exigentes em relação à
intensidade carbônica dos produtos
é questão tanto de gestão de riscos
como de competitividade e, portanto,
uma oportunidade para inovação. A
precificação implicará em novos custos, mas eles serão menores quanto
mais cedo a empresa se anteceder às
regulações que deverão mudar a relação de preços na economia.
8. Por que se preparar?
A partir do momento em que a tonelada de carbono passa a ter um custo,
reduzir as emissões deixa de ser uma
questão ambiental para se tornar vantajoso do ponto de vista econômico.
Assim, a precificação estimula a pesquisa e inovação de novas tecnologias,
processos e produtos mais eficientes,
e ganho de competitividade, com a
entrada de novos mercados. Cedo ou
tarde, tecnologias e processos menos
emissores se sobressairão. As empresas que direcionarem seus investimentos para as opções mais limpas
estarão preparadas e evitarão custos
mais altos no futuro.
9. Só a precificação
é suficiente?
Não, ela é um dos aspectos de
uma política de mitigação pública
ou empresarial e deve contar com
outros elementos, como um portfólio de energias renováveis, padrões
de eficiência energética, adoção
de certificações, regulações etc.
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Também é fundamental consolidar
uma avaliação de riscos que inclua
variáveis climáticas antes de adotar
um preço para o carbono.
10. Como internalizar
a precificação?
Globalmente, mais de 430 empresas
já adotam a precificação de carbono
em seus processos de decisão de
investimentos, quase 600 já declararam que farão isso nos próximos
dois anos e mais de 1.000 apoiam
adoção de um preço global para o
carbono, segundo o CDP.
A implementação tem sido feita por diferentes meios, como um
“preço sombra”, quando um valor
é atribuído à tonelada de carbono,
e isso passa a entrar na conta de
todos os investimentos de projetos
da empresa, para avaliar o impacto
financeiro tanto daqueles que elevam como reduzem as emissões
de GEE; por incentivos financeiros
internos, como taxas ou créditos
de carbono transacionados; ou via
preços implícitos por meio de práticas e políticas corporativas. A forma
adotada pode variar de acordo com
o objetivo esperado, seja formar um
fundo para se investir em eficiência
energética, por exemplo, seja preparar para regulações futuras.
Uma pesquisa realizada este ano
pelo Caring for Climate e World Resources Institute (WRI) com gestores
de mais de 100 empresas identificou
os três principais benefícios e desafios
de se estabelecer um preço interno
para o carbono:

Beijing

39

4

COREIA
do sul

China

Japão

Placar da precificação

14

Nova
Zelândia

Suécia
Finlândia
Estônia
Letônia

Vo lum e 1

o utub ro d e 2 0 1 5

22
Nível subnacional
Nível nacional

Obs: Os círculos representam jurisdições
subnacionais. Eles não representam o
tamanho do instrumento de precificação
do carbono, mas as regiões subnacionais
(círculos maiores) e cidades (círculos menores).

Saitama
Kyoto

Fonte: Banco Mundial

Tóquio

Benefícios

Desafios

1. Ajuda a traduzir o carbono em
termos relevantes para o negócio
e a engajá-lo internamente.

1. Falta de orientação ou de um
método comum para definir um
preço para o carbono.

2. Aumenta o apoio e investimento
para projetos de eficiência
energética.

2. Falta de clareza e segurança em
longo prazo nas políticas de clima
dos países.

3. Ajuda a empresa a atingir metas 3. Preço (interno ou externo) muito
ambiciosas de redução de GEE.
baixo para mudar as decisões de
investimento.
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foto: David Canalejo/ freeimages.com
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Com um preço para o carbono, investimentos em energia limpa e eficiência energética
se tornam ainda mais vantajosos.

Para as empresas que definiram
um preço interno de carbono, segundo a pesquisa, os programas
tendem a ter uma abordagem simples e direta. Elas adaptam o preço
a suas necessidades internas de
investimento, interesses do mercado e perspectivas, em vez de tentar
criar fórmulas complexas para prever os preços de mercado e mudanças na política. A maioria dessas
empresas seguiu um ou mais dos
seguintes procedimentos:
• Tratar o preço de carbono como
qualquer outro esforço para avaliar e contabilizar riscos financeiros, custos e oportunidades de
mercado.
• Estabelecer um preço modesto
para o carbono como um meio
de criar conscientização, fundos
e incentivos internos para apoiar
metas de redução de GEE.
• Construir conhecimento interno
sobre o tema e buscar canais influentes para compartilhar suas
opiniões e experiências.

11. Qual o preço certo
do carbono?
Estabelecer internamente um
preço que seja realista ou reflita
precisamente as novas políticas
que formatarão os mercados de
carbono é um dilema de muitas
empresas. Calculados a partir de
critérios individuais e análises
subjetivas, eles têm variado, segundo o CDP, de 1 a 300 dólares,
superando em muitos casos o que
estabelecem os governos.
Em seu Guia Executivo de Liderança na Precificação de Carbono, o
Caring for Climate aponta que querer definir o preço certo pode ser
uma distração. “Em vez de gastar
tempo, dinheiro e esforços construindo modelos complexos para
definir um preço certo, o mais adequado é focar a meta final de redução de GEE. São os custos estimados no investimento de tecnologias,
equipamentos e produtos para se
atingir essa meta é que determinação o preço interno de carbono.”

50
dólares

Este é o preço
da tonelada de
carbono para
que o Brasil
cumpra de fato
o compromisso
de reduzir
em 43% suas
emissões em
2030, segundo
o estudo
internacional
Além dos
Números,
Entendendo a
Transformação
Induzida pelas
INDCs. “Isso se
o País cumprir
na íntegra o
Plano ABC da
agricultura
e zerar o
desmatamento
ilegal”, explica
Roberto
Shaeffer,
professor do
Coppe/UFRJ,
que coordenou
o cálculo
do Brasil.
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12. Como ser um Champion
da precificação?
Aderindo ao Business Leadership
Criteria on Carbon Pricing, uma plataforma criada pelo Caring for Climate para que as empresas apoiem
e sejam reconhecidas em sua liderança na precificação de carbono.
Para participar, o compromisso é:
1. D
 efinir internamente um preço para
o carbono alto o suficiente para afetar materialmente as decisões de
investimento, reduzindo as emissões de gases de efeito de estufa;
2. D
 efender publicamente a importância da precificação do carbono
por meio de políticas que levem em
conta as especificidades da economia e o contexto político dos países;
3. C
 omunicar ao longo do tempo o
progresso dos dois critérios acima
em relatórios corporativos públicos.
Para auxiliar as empresas nesse
processo, o Caring for Climate desenvolveu o Guia Executivo para Liderança em Precificação de Carbono, reunindo desde as informações
e abordagens mais objetivas para
engajar a alta direção da empresa
até como implementar cada um dos
três elementos acima.

China e Estados
Unidos são os
dois países com o
maior volume de
emissões coberto
por instrumentos
de precificação:
1.5 GtCO2e no total
Fonte: Banco Mundial
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13. O que dizem alguns champions brasileiros?

A CPFL contribui com a mitigação das emissões de GEE
pelo investimento em energias renováveis e eficiência
energética, além de projetos de mobilidade elétrica,
smart grid, entre outros. São esforços significativos, mas
não determinantes diante dos desafios globais. Assim, a
empresa aderiu ao Business Leadership Criteria on Carbon
Pricing por reconhecer a precificação como instrumento
viável para a redução das emissões, mas também oportunidade de negócio — seja pelo diferencial de marketing
para os produtos com baixa intensidade de carbono, seja
pela vantagem competitiva em preço, o que adicionará
valor para seus negócios e de seus clientes. O próximo
passo será definir um preço por t/CO2 de acordo com as
características de cada negócio da empresa, do setor e das
perspectivas da matriz elétrica brasileira no futuro.”
Rodolfo Nardez Sirol, diretor de Sustentabilidade da CPFL Energia

Conscientes de que nossa atuação
depende diretamente da natureza e dos
serviços ecossistêmicos gerados por
ela, estamos envolvidos em uma série
de estudos para mensurar o impacto
de nossas atividades. A precificação de
carbono é uma ferramenta importante
para mapeamento dos nossos impactos
na cadeia de valor e que nos estimula
a buscar a contínua redução de nossas
emissões. Esse tema está inserido na
nossa estratégia de valoração das externalidades socioambientais, considerando
os impactos positivos e negativos desde a
extração de matérias-primas ao descarte
de produtos. O projeto de valoração de
externalidades ambientais foi iniciado em
2014 junto com o lançamento da nossa
Visão de Sustentabilidade para geração
de impacto positivo em 2050.”
Marcelo Alonso, diretor de
Sustentabilidade da Natura

B OAS P RÁT I CAS

Em linha com sua estratégia de desenvolver operações e produtos mais sustentáveis, a Braskem
aderiu à precificação de carbono, reforçando a importância da definição de valores para emissões
GEE. Nosso entendimento é que, em um cenário
de precificação, os riscos se traduzem em oportunidades para aqueles processos e produtos com
menor pegada de carbono. Atualmente, estamos
dando os primeiros passos para considerar a precificação na decisão de investimentos. A capacitação dos empresários de projetos é crucial e esse
é o principal esforço no momento. Nosso desafio
é que a partir de 2016 todos os projetos com impacto em emissões GEE utilizem esse processo.
Entendemos que isso irá enriquecer nosso atual
processo de priorização de investimentos, que já
considera várias dimensões da sustentabilidade,
mas de forma qualitativa.”
Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem

cade rn o do pacto | c li m a

14. Onde se aprofundar
no tema?
Acesse pesquisas, relatórios, guias
e compromissos em:
Banco Mundial
www.worldbank.org/en/programs/
pricing-carbon
Carbon Pricing Champion
www.caringforclimate.org
Carbon Pricing Leadership Coalition
www.carbonpricingleadership.org
Carbon Disclosure Project
www.cdp.net

We Mean Business
www.wemeanbusinesscoalition.org

A precificação do carbono é inevitável
num futuro próximo. Estamos trabalhando e nos preparando para este
futuro. Em 2014, como resultado das
nossas ações de mitigação, a Novozymes foi uma das 187 empresas premiadas na Lista A do Índice de Liderança
Climática do CDP (Carbon Disclosure
Project). Nesse mesmo ano, o uso de
nossos produtos evitou a emissão de
60 milhões de toneladas de carbono.
Estamos discutindo agora como fixar
um preço interno para o carbono,
entendendo-o também como oportunidade, mas queremos que isso seja feito
em parceria com nossos stakeholders.
Para isso temos de olhar para dentro de
casa, avaliar como nossas tecnologias e
produtos podem ajudar nossos clientes
nesse novo cenário.
Pedro Luiz Fernandes, vice-presidente de
Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da
Novozymes para a América Latina.

O P
REDD
COM
PEN
SA

Estudo IES Brasil
www.forumclima.org.br
Sistema de Comércio de Emissões EPC
www.empresaspeloclima.com.br
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Programa Pense
e Compense
busca ampliar
a participação
das florestas na
redução de emissões,
envolvendo
sociedade, empresas
e produtores rurais

ara o país com a segunda maior
cobertura florestal do mundo, e
líder em desmatamento, sejam
quais forem os mecanismos de precificação ou de mercado para o carbono, é importante também que eles
considerem a recuperação e conservação das florestas. Para se alcançar o desmatamento líquido zero,
um dos principais mecanismos já
existe, mas precisa ganhar escala: a
Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação (REDD+), pelo
qual países ou empresas que precisam ou querem compensar suas
emissões, podem fazê-lo investindo
em projetos que promovam a manutenção e recuperação de florestas.
Nesse sentido, um dos programas
que pretende ampliar o Redd+ no país
é o Pense e Compense, desenvolvido
pelo Instituto CO2 Zero, organização
da sociedade civil de interesse público com sede em Brasília. Criado em
2012, no âmbito da Rio+20, o programa vinha fazendo a compensação de
emissões por meio de plantio de bosques, projetos de eficiência energética e reaproveitamento de biomassa. Agora, a partir de dezembro de
2015, passa a convocar as empresas
a serem o elo entre indivíduos que
desejam compensar suas emissões
e pequenos produtores rurais que
buscam recuperar suas áreas degradadas, através da seguinte dinâmica:

foto: Cesar Paes Barreto/ freeimages.com
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1.	Sociedade: conscientização da
pegada de carbono
	Por meio de uma calculadora na
Internet, qualquer pessoa poderá
quantificar suas próprias emissões
de carbono e saber quantas árvores
são necessárias para compensá-las.
Pelo programa, o usuário escolhe
uma das empresas parceiras dispostas a fazer essa neutralização.
2. Empresas parceiras: compensação das emissões
	A compensação da pegada de carbono da sociedade será realizada por
empresas parceiras do programa
que, ao aderirem, terão o benefício
fiscal de abatimento do investimento
no Imposto de Renda, conforme as
diretrizes da Receita Federal do Brasil para organizações de lucro real,
que podem investir até 2% do lucro
operacional. A premissa para as
empresas participarem é elaborar
o inventário de emissões de gases
de efeito estufa (GEE) e compensar
suas emissões nas áreas REDD+
apontadas pelo programa.
3.	Produtores rurais: recuperação
das florestas
	O programa conta com um banco
de áreas degradadas de pequenos
produtores rurais em áreas elegíveis para REDD+ na Amazônia Legal, especialmente no Pará, Acre e
Tocantins. Desta forma, a compensação de emissões provê benefícios financeiros a esses produtores
para que a floresta seja recuperada e mantida em pé. A empresa
parceira da compensação se beneficiará ainda da geração de crédito
de carbono nas áreas adotadas.
“O programa segue a metodologia
científica do GHG Protocol/IPCC e a
normatização da ISO 14064 e possui
acordos internacionais com fundos de
financiamento no mecanismo REDD+
de instituições da Alemanha, Finlândia
e Estados Unidos”, informa o coordenador, Marcus Andrey Vasconcellos. Ações
de educação ambiental e engajamento
com os três elos dessa cadeia também serão desenvolvidas em paralelo.
Saiba mais em www.co2zero.eco.br.
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DO L
DIS
CUR
SO
À
AÇÃO
Conheça e
junte-se ao Caring
for Climate

ançada em 2007 pelo secretário geral Ban Ki-Moon, o Caring for Climate é uma convocação conjunta do Pacto Global, da
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas e do Pnuma para a
liderança empresarial em clima.
Uma plataforma de ação voluntária e articulação em redes que
fornece estrutura e conhecimento
para que empresas se engajem e
avancem em soluções práticas,
ajudem a influenciar políticas públicas e ações governamentais e
comuniquem publicamente seus
progressos com em espaços de
alta visibilidade.
Com mais de 420 signatários em
60 países, sendo 15 no Brasil, o
Caring for Climate tem estimulado o diálogo e parcerias entre seus
membros sobre como reduzir riscos
e colher oportunidades na ação climática, e compartilhar as melhores
práticas corporativas para que elas
ganhem reconhecimento, influência
e possam ser replicadas por outras
empresas. Sua atuação está voltada
a cinco frentes de trabalho:

• Engajamento responsável em
políticas climáticas: acesso à
orientação sobre como empresas
podem ser defensoras de políticas
responsáveis, assumindo compromissos efetivos e influenciando seus stakeholders, inclusive
formadores de políticas públicas.
• Planejamento de objetivos a longo prazo: por meio da iniciativa
Science Based Target, em conjunto com CDP, WRI e WWF, orienta
empresas a definir e estabelecer
metas de redução de gases de
efeito estufa que respondam ao
objetivo da Ciência de limitar o
aquecimento global a 2 °C.
• Adaptação e resiliência: destaque
e compartilhamento de ações e estratégias robustas em adaptação
de empresas líderes que ajudem
a reduzir os riscos das mudanças
do clima para o setor privado e a
promover a resiliência das comunidades e do próprio negócio.
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• Precificação de carbono: como
parceiro estratégico do Carbon
Pricing Leadership Coalition, liderado pelo Banco Mundial, tem
buscado ampliar a base de conhecimento sobre os mecanismos mais eficazes de implantação de um preço de carbono na
economia por meio de estudos,
experiências compartilhadas e
posicionamento de empresas.
• Transparência e divulgação:
como comunicar e reportar anualmente os progressos realizados
nas ações em clima.
Como aderir
Para ser signatário do Caring for
Climate, a empresa deve assinar
uma declaração, na qual assume
cinco compromissos:
• Reduzir emissões, estabelecer
metas e reportar sua performance anual;
• Desenvolver estratégia para identificar riscos e oportunidades para
o clima;
• Engajar-se com governos e sociedade civil na formulação de políticas para encorajar a construção de
uma economia de baixo carbono;
• Trabalhar em colaboração com
outras empresas e na cadeia de
valor na busca de soluções e iniciativas conjuntas em clima;
• Tornar-se um champion para o
clima, ao defender com todos os
seus stakeholders uma ação rápida e extensa.
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INTERAÇÃO FÍSICA E VIRTUAL
Além de acesso a um acervo digital
de relatórios, guias e documentos
produzidos pelas Nações Unidas
e pelo Pacto Global, o Caring for
Climate promove dois espaços influentes de relacionamento:

Acesse https://goo.gl/bpw1XB
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QUEM FAZ PARTE
As empresas brasileiras no Caring for Climate*
• Banco do Brasil
• Braskem
• Copagaz Distribuidora de Gás – Grupo Zahran
• CPFL Energia
• Dudalina
• Grupo Abril
• Intercement
• Itaipu Binacional
• MDA Brasil
• MDD Comércio e Representações de Papel Ltda.
• Natura Cosméticos
• Quinta da Estância Grande
• Sabará Químicos e Ingredientes
• Vale
• Visão Sustentável – Dorpas Assessoria Empresarial
*Em outubro de 2015

> Business Forum: encontro
de alto nível realizado anualmente,
em paralelo a Conferência das
Partes (COP). Com sessões
plenárias e temáticas, tornou-se
um momento privilegiado para
empresas e investidores se
atualizarem e demonstrarem seu
progresso na agenda de clima e
compartilharem boas práticas
junto a representantes das Nações
Unidas, governos e sociedade civil.
> Action Hub de Clima e Energia:
uma plataforma on-line de
promoção de parcerias e
aprendizado mútuo por meio de
compartilhamento de experiências.
Nela, empresas são incentivadas a
apresentar projetos de mitigação,
adaptação e financiamento em
áreas como transporte, energias
renováveis, agricultura de baixo
carbono, acesso a seguros, entre
outros, para que possam ganhar
escala ou engajar novos parceiros.

Saiba mais:
caringforclimate.org

Acesse businesspartnershiphub.org

58

cade rn o do pacto | c li m a

foto: Nasa

Des afi o s e p ro p o s tas

Furacão Joaquim, visto da Estação Espacial Internacional, se aproxima das Bahamas, em outubro de
2015: eventos climáticos extremos mais frequentes impõem metas de redução de GEE mais ambiciosas.

A
O objetivo é chegar
a 100 empresas em
2015 e 250 em 2020
compromissadas com
metas efetivas de
redução de emissões.

ssim como se exige compromissos corajosos e relevantes
dos países no âmbito das negociações internacionais, isso também é esperado das empresas. Mais
de 60 delas, líderes em diversos
setores e regiões, já se comprometeram com metas mais ambiciosas
de redução de gases de efeito estufa
(GEE). Mas é preciso ampliar essa
lista. Apesar de mais de 80% das
500 maiores companhias do mundo
ter esse tipo de meta, o consenso é
que elas não são significativas o suficiente para atingir o objetivo final:
limitar o aquecimento global a 2 °C
de temperatura, em relação ao níveis pré-industriais, como recomenda a Ciência do Clima.
Para encorajar o setor privado
a ser mais efetivo em sua ação, o
Science Based Targets, iniciativa
internacional formada pelo Pacto
Global, Carbon Disclosure Project
(CDP), World Resources Institute
(WRI) e World Wide Fund (WWF),
tem convocado empresas a demonstrar sua liderança por meio
do compromisso com metas de
redução de GEE de médio e longo
prazo que, de fato, façam diferença.

mais
ambi
ção
Para o Science
Based Targets não
basta ter metas de
redução de emissões,
é preciso que elas
sejam suficientes
O objetivo é chegar a uma lista de
100 empresas até o fim de 2015 e de
250 até 2020 e demonstrar um alto
nível de ambição por parte do setor
privado capaz de influenciar positivamente as políticas e negociações
internacionais em clima.
Neste caminho já estão companhias globais como Coca-Cola, que
até 2020 irá reduzir em 50% as emissões de suas operações com base no
ano de 2007; Procter & Gamble, com
o compromisso de reduzir em 30%
as emissões registradas em 2010
também até 2020; e General Mills,
com 28% de redução em relação aos
de 2010, até 2025. Todas essas empresas têm metas ambiciosas de redução também para suas cadeias de
valor. Metas essas que foram revisadas e aprovadas por especialistas do
Science Based Target.
Para auxiliar esse processo, foi desenvolvida uma ferramenta online que
calcula as metas de redução de emissões com base na contribuição relativa
da empresa para a atividade total do
setor e em sua intensidade de carbono, comparativamente à intensidade do
setor, no ano de referência, em sintonia
com as recomendações do IPCC.
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GUIA PRÁTICO
Para auxiliar gestores, profissionais de sustentabilidade e outros
interessados no tema a estabelecer ou revisar metas de redução
de emissões em suas empresas
alinhadas ao que diz a Ciência do
Clima, a Iniciativa lançou em setembro de 2015 a versão preliminar
de um manual com orientações e
diretrizes práticas, que será atualizado após um período de consultas
e discussões públicas. A publicação
aborda as várias etapas de criação
de uma meta, que incluem a definição do modelo de negócio, as diferenças entre as metodologias disponíveis, formatação para metas
referentes aos escopos 1, 2 e 3, engajamento interno e comunicação
para stakeholders. Baixe grátis em
www.sciencebasedtargets.org/
FAÇA PARTE!
Veja como sua empresa pode ao
Science Based Targets:
1. Preencha o formulário de compromisso no site;
2. Desenvolva as metas dentro de
um período de 24 meses;
3. Anuncie as metas e integre a lista
de empresas compromissadas.
Critérios para integrar o Call to Action:
• Amplitude: a meta deve abranger
todas as emissões dos escopos 1
e 2 e de todos os gases, como exigido no GHG Protocol.
• Prazo: o período mínimo de compromisso é de cinco anos a partir
da data do anúncio da meta.
• Ambição: deve ser consistente
com o nível de descarbonização
necessária para manter o aumento da temperatura global abaixo
dos 2 °C.
• Escopo 3: uma meta ambiciosa
também é necessária quando as
emissões de escopo 3 cobrirem
uma parte significativa (superior a
40% do total dos escopo 1 e 2) das
emissões globais da empresa.
• Comunicar: divulgar o inventário
anual de emissões de GEE.
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“Em vez de focar
na inadequação da
maioria das metas
corporativas de
clima, temos de
entender como
melhor podemos
ajudar as empresas
a elevar o nível
dessa barra.”
Pedro Faria, diretor técnico do CDP

“Não podemos
negociar com o
orçamento de
carbono. Quanto
mais cedo fizermos
a transição para a
economia de baixo
carbono, mais
suave ela será.
Empresas que tomam
medidas agora estão
garantindo o futuro —
para a própria
rentabilidade e para
os seus clientes.”
Cinthia Cummis, diretora adjunta de GHG Protocol do WRI
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BOAS
PRÁ
TI
CAS
Com engajamento e
criatividade, empresas
brasileiras mostram que
mitigação e adaptação às
mudanças do clima não são
apenas gerenciamento de
risco, mas oportunidades
para o negócio
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C

Previsão de ocorrência de raios com 72 horas de antecedência na área de concessão
da EDP Bandeirante, no estado de São Paulo.

MUI
TO
ALÉM
DO
PARA
raios
Em atenção à nova
realidade do clima,
a EDP cria sistema de
monitoramento para
prever e avaliar
impactos de eventos
extremos em suas
redes de energia

om tempestades se tornando mais frequentes e fortes,
o primeiro passo na adaptação é poder prever e acompanhar
suas ocorrências para reagir adequadamente a elas a tempo. Entre
os impactos do clima, a interrupção de energia está entre aqueles
de maior custo e transtorno para
a empresa e a sociedade. Estimase que 40% a 50% das interrupções no Brasil estão associadas
a descargas atmosféricas. Assim,
em 2010, a EDP, uma das principais geradoras e distribuidoras de
energia elétrica do País, iniciou,
em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
o desenvolvimento de um sistema
de monitoramento de suas operações que incorpora dados meteorológicos e ambientais em tempo
real para avaliar como esses agentes externos interferem no comportamento da rede elétrica.
No estado de São Paulo, das 20
cidades com maior densidade de
descargas atmosféricas, 11 estão
na área de concessão da EDP Bandeirante, o que representa 54% dos
clientes atendidos. As previsões
para 2030 mostram que haverá
um aumento médio de 30% na incidência de raios nessa região, em
função do aquecimento global e da
expansão da malha urbana.
O objetivo do ClimaGrid, como foi
batizado o sistema, é gerar boletins
diários em tempo real para os centros de operações, que os repassam
com instruções para as áreas de manutenção e atendimento de campo,
call center e assessoria de imprensa
da empresa. Munidas das previsões
sobre os horários das ocorrências, as
áreas podem preparar as equipes e
veículos de manutenção, ajustar escalas de trabalho, repor materiais em
estoque e informar os consumidores.
Visão 3D
O desenvolvimento do projeto envolveu as áreas de Operação, Engenharia, Serviços de Campo e Call
Center da EDP, com 10 pessoas di-
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30%
É o aumento
da incidência
de raios na
região de
concessão
da EDP
Bandeirante
até 2030

O ClimaGrid gera
boletins diários que
são repassados para
os centros de operação
e manutenção da
empresa, call center e
assessoria de imprensa.

O sistema já reduziu
em 26% o tempo
médio em que clientes
ficam sem energia.
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retamente dedicadas a ele. O projeto é baseado em um sistema computacional que integra parâmetros
como temperatura da superfície,
umidade, pressão atmosférica, precipitação, intensidade e direção de
vento, já disponibilizados pelos serviços meteorológicos. Foram acrescentados, pela primeira vez, dados
de descargas atmosféricas intranuvem e nuvem-solo, provenientes
da Rede Brasileira de Detecção de
Descargas Atmosféricas — BrasilDAT, inaugurada em agosto de
2011. Dados sobre vegetação através de imagens de satélite em alta
resolução também foram inseridas
no projeto para se avaliar possíveis
quedas de árvores e seus impactos.
Todas essas informações estão
numa plataforma SIG (Sistema de
Informação Geográfica) e são produzidas e armazenadas em servidores específicos para essa finalidade, instalados nas distribuidoras
EDP Bandeirante (SP) e EDP Escelsa (ES). As informações meteorológicas são produzidas e disponibilizadas de forma automática na
interação entre os servidores.
“Nosso maior desafio foi ter dados meteorológicos regionalizados,
especialmente para a região do Espírito Santo, o que superamos com
a instalação de estações meteorológicas próprias na segunda fase do
projeto. Outro obstáculo foi obter a
confiança da equipe operacional no
uso da ferramenta. Para isso contamos com incentivos diários da alta
gestão e dos coordenadores do projeto”, diz gestor operacional do ClimaGrid, Murilo Galvão Marigo.
Pelas ferramentas do sistema,
é possível avaliar em tempo real a
severidade de uma tempestade e
sua provável área de propagação;
prever com até 72 horas dados
como pressão atmosférica, temperatura, chuvas e ventos de forma georreferenciada no mapa, em
áreas de 5 km2. No caso de raios,
com até 12 horas de antecedência
é possível saber a ocorrência de
descargas elétricas.
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As informações ficam armazenadas em um banco de dados para
permitir depois a reprodução e avaliação dos fenômenos. A intenção
é analisar o grau de exposição e
vulnerabilidade das redes elétricas
e equipamentos para que orientem
novas especificações de proteção,
como também os projetos de microgeração de energia. Quando
consumidores de eletricidade se
tornarem produtores, por meio da
integração de fontes renováveis
como solar e eólica na rede, eles
também estarão sob forte influência do clima. Para técnicos e especialistas, esse novo vetor de informações cria o conceito de visão 3D
para as “smart grids”.
Os resultados
Concluído em agosto de 2015, os
benefícios diretos começam a ser
quantificados. As previsões já contam com 90% de acerto. “Em relação à redução no tempo médio em
que os maiores blocos de clientes
ficam sem energia, observamos
uma redução de 26% entre 2012 e
2014, passando de 68,9 min para
51,12 min”, informa Marigo.
“O ClimaGrid é uma referência no
Brasil na aplicação de varáveis climáticas ao setor elétrico e um dos
projetos mais inovadores no mundo
nesta área”, avalia o coordenador
do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Inpe, Osmar Pinto Junior. Ele
aponta ainda que este projeto pode
ser plenamente replicado para outras empresas, desde que adaptado
às diferenças climáticas entre as
regiões do País.
“O que pode restringi-lo em alguns locais é a carga disponível de
dados meteorológicos, que é base
da ferramenta de previsão. Mas isso
pode ser solucionado com a instalação de estações nos polígonos de
concessão das empresas”, completa o gestor da EDP.
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LIÇÃO L
DE
CASA
Braskem incorpora
a adaptação às
mudanças climáticas
em sua estratégia
de sustentabilidade
para um futuro que
já começou

íder no setor de resinas termoplásticas nas Américas, a
Braskem deu um salto de reconhecimento público em relação à
sustentabilidade ao desenvolver, em
escala industrial, o polietileno verde
a partir da cana-de-açúcar, em 2010.
Três anos depois, ao atualizar sua
Matriz de Materialidade, que define prioridades e questões-chave
na atuação da empresa, as mudanças climáticas despontaram entre
as mais relevantes, dando origem,
dentre outras ações, a um Plano
com foco em 2040. Trata-se de um
planejamento estratégico de adaptação, a “lição de casa” fundamental a todas as empresas que querem garantir seu desempenho nas
próximas décadas.
“A motivação veio pelo entendimento de que o aquecimento global
está em curso, mas que perdas significativas podem ser reduzidas ou
evitadas se a empresa agir estrategicamente, principalmente como
líder do setor nessa agenda”, afirma o coordenador corporativo de
Desenvolvimento Sustentável, Luiz
Carlos Xavier.
O Plano identifica e prioriza, em
curto, médio e longo prazo, potenciais oportunidades e riscos físicos,
regulatórios, reputacionais e na cadeia de valor para todas as 36 plantas
da Braskem no Brasil, Estados Unidos e Alemanha até 2040. O propósito
é manter a competitividade e a segurança da produção de uma empresa
cujos produtos chegam a 70 países.
Revisão do futuro
Desenvolver um plano de adaptação
abrangente exigiu uma atuação em
cinco frentes da empresa: engajamento interno, articulação externa,
obtenção e interpretação de informação e ampliação da gestão de
riscos da empresa, com a incorporação das variáveis climáticas.
“Os maiores desafios foram levantar as informações na escala e
horizonte de tempo necessários,
estabelecer uma metodologia e engajar todos os envolvidos no proje-
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to para que essas análises fossem
incorporadas aos processos gerenciais e à tomada de decisão nos negócios”, diz Xavier.
O treinamento de cerca de 800
líderes na estratégia de desenvolvimento sustentável da empresa
foi um facilitador para envolver
equipes de várias áreas internas e
levantar históricos de eventos associados, analisar vulnerabilidades
e custos; ainda, a empresa contou
com o suporte externo de vários
parceiros. Do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) para encontrar e interpretar os dados de
cenários climáticos futuros; de consultorias para identificar, analisar e
priorizar os tipos de riscos; da Fundação Getulio Vargas (FGV) no apoio
à metodologia utilizada. “O projeto
durou cerca de um ano, a um custo
total em torno de R$ 150 mil”, informa o gestor.
Nesse diagnóstico, foi possível
detectar que, enquanto para suas
plantas nos Estados Unidos o maior
risco físico está associado ao provável aumento da intensidade de
furacões, na Alemanha são as chuvas com potencial de inundações.
Já no Brasil, a maior frequência de
secas severas é a principal vulnerabilidade, tanto pela escassez hídrica como pelo prejuízo na oferta de
energia elétrica. Para cada situação, o Plano aponta recomendações
que vão de projetos de engenharia a
campanhas de conscientização.
No campo regulatório, os riscos
prioritários estão associados à possibilidade de precificação de carbono, à existência de regulamentação
no uso da água e à definição de metas nacionais de redução de emissões. Por outro lado, esses cenários
também potencializam as maiores
oportunidades para a empresa, que
já desenvolve um portfólio mais sustentável, a partir de matéria-prima
renovável ou pela redução de impacto ambiental. Em 2014 foram investidos cerca de R$ 230 milhões em inovação. Um dos resultados práticos é
uma linha de resinas que aumenta a
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produtividade ao mesmo tempo em
que reduz as emissões e o consumo
de energia na fase de uso do produto, ou seja, para o cliente.
“Em mitigação, já nos orgulhávamos de ter reduzido nossas emissões e nos tornado líderes globais
em biopolímeros. Agora, com adaptação, temos uma estratégia completa e consistente em clima que
previne riscos, mas também potencializa nossos negócios”, afirma
Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem.
Os resultados
Como toda lição bem-feita, o processo de elaboração do Plano trouxe aprendizados valiosos para a
empresa, além do próprio conhecimento no tema. Em relação ao
engajamento dos colaboradores,
por exemplo, foi percebido que a
adesão é mais provável quando logo
é evidenciada a conexão do tema e
do projeto com a estratégia do negócio. “O engajamento é importante
porque foi a partir do envolvimento
das áreas operacionais que obtivemos as informações mais precisas
e qualificadas sobre o histórico de
eventos climáticos e seus efeitos.
Elas são essenciais para a projeção
dos possíveis impactos futuros”,
diz Luiz Carlos Xavier. Outro ponto é que a composição dos riscos
e oportunidades identificados deve
ser integrada à matriz geral de riscos da empresa.
Em relação ao ambiente externo à
organização, diferentemente do que
acontecem com estratégias de mitigação, as ações de adaptação dependem da colaboração de outros atores.
O trabalho coletivo é essencial desde a
obtenção de dados até a implantação
e monitoramento do projeto.
Os próximos passos são integrar
o Plano 2040 às plantas industriais
e outras áreas da empresa, inclusive as que estão fora do Brasil, para
que a adaptação às mudanças climáticas influencie o planejamento
estratégico já definido para o período
2016-2020.
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A planta de Mauá, no polo petroquímico de Capuava, é uma das
36 que tiveram seus riscos climáticos avaliados.

Plano em ação
Uma das recomendações do Plano 2040 foi adotar o
reúso de água como medida de mitigação e adaptação às secas. Essa prática já está em andamento
em São Paulo e na Bahia. Na região paulista do
ABC, a Braskem é abastecida pelo Aquapolo, o
maior projeto de produção de água de reúso a partir
do esgoto tratado da América do Sul, com capacidade de 1.000 litros por segundo. A empresa recebe
65% dessa produção, permitindo que a água potável
seja usada para atender 500 mil pessoas. Com o
Aquapolo, seu índice de reúso é de 97%, e o fornecimento dessa água está assegurado por 41 anos.
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A

O biogás gerado a partir de titica de galinha é transformado em biometano,
que já abastece 36 veículos de Itaipu

PO
TEN
CIAL
LOCAL
Ao atender a
necessidade local,
Itaipu desenvolve
soluções e
resultados com
potencial global

crise financeira que derrubou o
preço dos créditos de carbono
em 2008 quase pôs fim às iniciativas de geração de biogás que vinham
sendo realizadas por cooperativas agrícolas no oeste do Paraná no âmbito do
MDL. Apesar do claro benefício ambiental de se evitar que os dejetos de
animais fossem desviados para os rios
e até mesmo para o lago de Itaipu, a
continuidade dos projetos dependia do
incentivo econômico. Até aquele momento, o biogás era apenas queimado.
Atenta ao desperdício que isso representava, a Itaipu Binacional viu oportunidades de aproveitar essa energia
como fator de desenvolvimento local.
Naquele mesmo ano, foi estruturada
a Assessoria de Energias Renováveis
e, em 2010, implantado o Centro de
Estudos do Biogás em parceria com a
Embrapa, com o objetivo de pesquisar
suas múltiplas aplicações.
Autossuficiência energética
A primeira iniciativa se deu, naturalmente, na geração de eletricidade. Itaipu,
em parceria com outras companhias,
criou o Programa “Geração Distribuída
com Saneamento Ambiental”, em que
uma cooperativa e produtores rurais
passaram a usar o biogás proveniente
dos dejetos de suínos em geradores de
energia elétrica. Em função deste programa, a Aneel alterou a regulamentação, permitindo que esses geradores
se conectassem a rede de distribuição
e vendessem a energia excedente por
meio de um sistema de créditos que são
compensados posteriormente.
Na sequência, técnicos da empresa perceberam o potencial térmico do
biogás para aquecimento viário e no
uso de caldeiras como as das amidonarias, que fazem o processamento da
mandioca. Com escassez de lenha na
região, era preciso trazê-la de longe e a
um custo maior. “A energia térmica não
é tão regulada como a energia elétrica,
o que facilitou o desenvolvimento de
projetos-piloto para o aproveitamento
do biogás também nesta forma”, informa Maycon Georgio Vendrame, engenheiro eletricista da Assessoria de
Energias Renováveis de Itaipu.
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Com o avanço das pesquisas e tendo
sempre as necessidades das cooperativas como foco, uma nova aplicação
começou a sessão desenvolvida a partir de outubro de 2014: o combustível
veicular, na forma de biometano.
Por meio de parceria com a Granja Haacke, em Santa Helena (PR), o
biogás oriundo dos resíduos de 84 mil
galinhas poedeiras e 750 bovinos de
corte é purificado ao ponto de se tornar biometano e envasado em cilindros na própria propriedade, e transportado até um posto dentro de Itaipu.
O biometano já abasteceu um ônibus
Scania que, por 21 dias, rodou mais de
1.500 quilômetros, obtendo rendimento similar ao diesel. Hoje, 36 veículos
da empresa já são abastecidos com o
combustível das galinhas.
Ainda em fase-piloto, a intenção é
atingir a autossuficiência das cooperativas e produtores. “É um fator de competitividade porque eles dependem de
uma logística grande de transporte.
Quando conseguirmos consolidar e
ganhar escala no projeto, será possível
criar um modelo de negócio que permita expandir o biometano até para a
frota de táxi da região”, diz o gestor.
Os resultados
Os próximos passos são consolidar as
Unidades de Demonstração na propriedades rurais — que atualmente servem
como laboratório a céu aberto para
levantamento de informações, aprendizagem e visitação —, em unidades
de negócio, acelerando o processo de
replicação dos projetos em outras propriedades e agroindústrias. Todas comprovam viabilidade técnica e econômica.
Para disseminar esse conhecimento,
cursos à distância já capacitaram quase 700 pessoas de dez países. Outro
aspecto são os avanços obtidos desde
2008 na regulamentação do setor elétrico e de combustível para o aproveitamento do biogás.
“Saímos de um cenário em que o
biogás era algo sem valor comercial e
importância para um cenário em que
ele já participa, ainda que sem expressividade, da matriz energética brasileira”, avalia Vendrame.
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MOBILIDADE INTELIGENTE
E SUSTENTÁVEL
Desde 2006, Itaipu tem investido
no desenvolvimento de tecnologias
sustentáveis voltadas para a mobilidade nas cidades, por meio de veículos elétricos que usam energia de
base renovável. As estratégias estão
abrangidas pelo Programa da Itaipu
de mobilidade sustentável — MOB-I,
desenvolvido no âmbito do Parque
Tecnológico da Itaipu e em parceria
com o Centro para a Excelência e
Inovação na Indústria Automóvel,
o CEiiA, com a Renault do Brasil e
com a empresa inglesa MIRA do
Brasil, entre outros parceiros.
Atualmente, são quatro projetos
pilotos em andamento: em Curitiba, dois em Brasília (um deles com
a ONU) e na própria Itaipu, que
envolvem 26 veículos elétricos. Eles
são abastecidos por uma rede de
eletropostos conectada a um centro de monitoramento e controle no
Parque Tecnológico de Itaipu.
Em pouco mais de um ano do início dos pilotos, já foram percorridos
cerca de 115 mil km (três voltas no
planeta), o que evitou a emissão de
14,4 toneladas de CO2. Já o consumo de 19 mil kWh de energia gerou
a economia de R$ 22,6 mil.
Além de desenvolver as tecnologias, o MOB-I busca aproximá-las

do cidadão. O sistema mobi.me,
desenvolvido pelo CEiiA, monitora,
em tempo real, veículos e eletropostos para quantificar custos de
abastecimento, tempos de deslocamentos e a emissão de GEE.
Essas informações são úteis para
o desenvolvimento tecnológico,
para a gestão da mobilidade, inclusive de sua pegada ecológica, nas
empresas e nas cidades.
No âmbito do MOB-I, estão
sendo também concebidos a
infraestrutura, serviços e novos modelos de negócios para
a mobilidade sustentável, com
pesquisas do impacto de uma
frota de veículos elétricos na rede
elétrica, assim como a criação da
primeira bateria de íons de lítio
com tecnologia nacional.
Para Margaret Groff, diretora
financeira executiva de Itaipu,
o MOB-I é uma referência na
concepção de novos conceitos de
mobilidade urbana. “Ele permite alterar comportamentos dos
cidadãos, que passam a ter acesso
à informação em tempo real sobre
seu impacto no ambiente com os
deslocamentos, além de produzir
dados importantes para a gestão da
mobilidade urbana. O MOB-I é um
espaço desafiante e potencializador
dos cuidados com o clima”, afirma.
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CIDA O
DANIA
COR
PO
RA
TIVA
CPFL Energia
desenvolve projeto
para criar e
modernizar leis
que incentivem à
transição para uma
sociedade de baixo
carbono

ex-vice-presidente americano Al Gore tem uma citação
frequente em suas palestras
pelo mundo sobre como agir frente
ao aquecimento global: “A mudança das leis é ainda mais importante
que a mudança das lâmpadas”. Na
CPFL, uma empresa de geração e
distribuição de energia, os esforços
têm sido para aperfeiçoar as duas.
Além dos investimentos que realiza
em pesquisa e programas de eficiência energética, a empresa integrou, em maio de 2015, um projeto
de advocacy com o intuito de propor
revisões, adequações ou mesmo
novas leis no âmbito de Energia e
Clima, que contribuam para o avanço de tecnologias, serviços e práticas relacionados ao uso e produção
de energia limpa e renovável em escala regional.
O projeto foi estruturado por
meio de parcerias entre a diretoria
de Sustentabilidade e a vice-presidência Jurídica e de Relações Institucionais da empresa com organizações como o Carbon Disclosure
Project (CDP), a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente
(Anamma) e a consultoria Interação
Urbana. Um coletivo formado com
base no entendimento da necessidade e importância de que as políticas públicas de municípios, estados e do País estejam alinhadas à
tendência de desenvolvimento tecnológico e econômico que já está
em andamento para se promover a
descarbonização da economia.

Novo mundo, novas leis
No total, 10 pessoas das diferentes
organizações foram envolvidas no
trabalho em equipe — três delas da
CPFL. O primeiro passo foi definir
com todos os envolvidos os trabalhos e produtos a serem entregues.
“As atribuições estão atreladas às
competências de cada organização.
O CDP possui expertise no trabalho
com municípios pelo trabalho que
já realiza no programa CDP Cities.
A Anamma reúne os principais gestores ambientais dos municípios do
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Campinas foi a primeira cidade a receber
sugestões para aperfeiçoar suas leis.

País. Todo o conhecimento e capacidade de comunicação e de engajamento dos gestores públicos são
fundamentais para o grupo”, diz
Domenico Succi Machado, consultor de Sustentabilidade da CFPL e
um dos coordenadores do projeto.
O passo seguinte foi a escolha dos
municípios prioritários. A primeira
cidade foi Campinas (SP), sede da
CPFL, em função da parceria que já
vem sendo realizada com a cidade em
um programa de mobilidade elétrica.
Dividido em seis etapas, o projeto
passou pelo levantamento e estudo
tanto dos programas já existentes
na empresa, como das legislações
estadual e municipal.
Na terceira etapa, a definição dos
principais temas que seriam abordados, considerando suas lacunas na
Lei, foram: IPTU verde e ISS ecológico, resíduos sólidos urbanos, incentivo a carros elétricos ou a hidrogênio,
eficiência energética e, na área de
energia solar, a instalação de pontos
de recarga elétrica para equipamentos portáteis, estímulo à instalação de
painéis fotovoltaicos em novos prédios
públicos e uso de semáforos de trânsito alimentados por energia solar.

Na quarta etapa, os temas deram origem a nove propostas de lei.
“Elas foram elaboradas de forma
que pudessem ser implantadas ou
adaptadas por outros municípios,
de acordo com suas características”, informa o coordenador.
Em agosto de 2015, já na quinta
fase do projeto, as propostas de lei
sugeridas pelo grupo foram apresentadas à Secretaria de Meio Ambiente de Campinas para análises e
estudos de viabilidade técnica, pois
algumas delas preveem incentivos
que poderiam ter influência na arrecadação do município. Em paralelo, verificou-se também a sobreposição e complementaridade de
assuntos com as leis já existentes,
o que resultou em novas propostas consolidadas. No mês seguinte,
elas foram encaminhadas para a
apreciação na Câmara Municipal.
“O que observamos é que o sucesso do projeto só é possível pela
existência de um propósito comum,
o empenho individual em desenvolver as atividades e a sinergia entre
os membros do grupo”, aponta o diretor de Sustentabilidade da CPFL
Energia, Rodolfo Nardez Sirol.

Resultados
Para a continuidade, aumento de
abrangência e efetividade do projeto, a equipe elaborou um plano de
ação dos próximos passos, como a
sexta e última etapa, que incluem:
novas propostas de leis adaptáveis,
ou seja, flexíveis à realidade de cada
município; a elaboração de três manuais, o primeiro com propostas de
lei, o segundo com propostas de
projetos e o terceiro sobre oportunidades de financiamento, para municípios de pequeno a grande porte;
e a realização de workshops com 90
municípios até dezembro de 2017,
quando se espera que 60% deles
já tenham internalizado, em lei, as
propostas apresentadas.
Segundo Sirol, há consciência no
grupo de que será um grande desafio disseminar para outros municípios as ideias e oportunidades que
foram identificadas em Campinas,
pois além do grande número e da
extensão do País, é possível que haja
algumas resistências às novas proposições legais. “Esperamos que a
qualidade do trabalho e a determinação do grupo tornem essas dificuldades futuras, menores”, afirma.

O uso da energia
solar nas cidades
motivou várias
propostas de lei — de
pontos de recarga de
portáteis a semáforos.
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Da churrasqueira para
o chuveiro: sistema de
aquecimento de água
criado pela Quinta
da Estância mostra
como mesmo pequenas
empresas se beneficiam
de soluções em
mitigação e adaptação
para o clima

S

ituada a 28 km de Porto Alegre,
em uma área de 100 hectares de
matas nativas e recuperadas, a
Quinta da Estância é um hotel-fazenda
que recebe 90 mil visitantes por ano.
Grande parte deles vem em grupos.
São profissionais e estudantes que
usam a charmosa infraestrutura para
realizar treinamentos empresariais,
eventos escolares e festas de confraternização. Mas garantir banho quente
para todos era um problema quando
vários chuveiros eram ligados ao mesmo tempo. Com frequência ocorriam
quedas de energia em função da rede
precária na região rural, gerando problemas de conforto para os clientes.
A solução veio quase ao acaso, não
fosse a observação de quem tem o
olhar aguçado para a sustentabilidade.
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Como a fazenda é fiel à tradição
gaúcha, o cardápio mais solicitado é
o galeto ou churrasco, assados nas
churrasqueiras. “Elas são acesas
diariamente por no mínimo duas horas. Percebemos que esse calor era
desperdiçado, quando poderia ser
uma fonte de energia aproveitada”,
diz o proprietário Lucídio Goelzer.
Fogo compartilhado
A partir da parceria com a empresa
Ultrasol, no final de 2012, a Quinta da
Estância criou um sistema composto
de serpentina de aço inox (para não
sofrer corrosão pela mistura de sal
e gordura das carnes) instalada no
fundo da churrasqueira. Enquanto a
picanha atinge seu ponto, a serpentina absorve o calor das brasas e esquenta a água que desce das caixas.
Cada 30 minutos é capaz de aquecer
300 litros de água a 70 °C.
Com o calor, a água sobe da
serpentina sem a necessidade de
bombas para um reservatório de
aço inox com espessa camada de
poliuretano expandido. Graças ao
isolamento térmico, a água é mantida entre 50 °C e 70 °C por até três
dias. Do reservatório ela é distribuída para os dormitórios e vestiários,
onde é misturada nos chuveiros
com a água fria.
Segundo Goelzer, a implantação
inicial para os primeiros 8 chuveiros levou uma semana e custou
R$ 7 mil. Posteriormente, o sistema foi ampliado para mais duas
churrasqueiras e integrado a um
aquecimento também por placas
solares. Em caso de vários dias nublados ou de grande uso de água, o
sistema conta com back up elétrico.
“O carvão que é utilizado nas churrasqueiras é quantificado em nosso
inventário de emissões de gases
de efeito estufa e neutralizado pelo
plantio de árvores nativas na própria região”, informa o proprietário.
A neutralização é realizada deste
2007. Abrange todas as operações
do hotel-fazenda, incluindo o transporte e deslocamento dos visitantes
e dos principais fornecedores.
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Criada em 1992 como um empreendimento familiar, a Quinta
da Estância se tornou referência em sustentabilidade por suas
iniciativas em conservação e recuperação da fauna e da flora
e educação ambiental, que lhe conferiram várias certificações
e prêmios. É também a primeira empresa do setor turístico
a aderir ao Pacto Global no Brasil. “Não temos uma área de
sustentabilidade, pois ela está disseminada em todos os setores.
Todos estão empoderados a desenvolver ações nessa diretriz”,
diz o diretor de relacionamentos com o mercado, Rafael Goelzer.

30

minutos é
capaz de
aquecer 300
litros de água
a 70 ºC

54 chuveiros que
geram uma economia
de 291.600 W/h e
cerca de R$ 6.700,00
a menos na conta de
luz todos os meses.

Os resultados
No primeiro momento, a experiência
eliminou 12 chuveiros elétricos de um
vestiário, poupando 68.400 W/h. Após
ampliações para dormitórios e novos
vestiários, são 54 chuveiros que geram uma economia de 291.600 W/h
e cerca de R$ 6.700,00 a menos na
conta de luz todos os meses, se considerado o uso diário de uma hora
para cada chuveiro dos vestiários.
“A economia foi surpreendente e a
segurança da rede elétrica da fazenda melhorou muito, pois não tivemos
mais picos de consumo. Também
houve grande destaque na mídia local, pela inovação”, conta Goelzer.
A partir dessa experiência, a Quinta da Estância pretende buscar sua
autossuficiência energética a partir
da ampliação de fontes renováveis,
com investimento em mais placas
fotovoltaicas e até geradores eólicos para aumentar ainda mais sua
economia ao mesmo em que reduz
suas emissões.
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Expansão do terminal no porto do Rio de Janeiro usou lajes sobre estacas em vez
de aterramento para reduzir o impacto ambiental.

DA U
VISÃO
À
AÇÃO
Na expansão de seus
terminais no porto do
Rio, Grupo Libra aplica
sustentabilidade
como fator de
competitividade

m dos maiores operadores
portuários e de logística de
comércio exterior do Brasil, o
Grupo Libra é responsável por uma
das maiores áreas alfandegadas do
porto do Rio de Janeiro. A partir de
2012, com a expansão dos terminais
de armazenagem de contêineres e
cargas soltas para importação e exportação — uma das maiores obras
deste tipo no Brasil —, a empresa
enfrentou uma questão comum às
empresas na tomada de decisão de
grandes projetos: incorporar ou não
elementos de sustentabilidade quando eles são inicialmente mais caros?
Nesse momento em que compromissos e visão são confrontados na prática, prevaleceu a máxima de que sustentabilidade não é
custo, mas investimento, ou seja,
representa não apenas criação de
valor para a sociedade, mas um incremento na própria competitividade e eficiência da empresa.

O novo terminal passou a ter
715 metros de extensão total de
cais e dois berços de atracação,
permitindo receber supernavios, e
54 mil m² adicionais de pátio de armazenagem, um aumento de 70%
de sua capacidade. Foram investidos cerca de R$ 500 milhões de
reais no total, o maior investimento
da história do Grupo Libra.
A conta compensa
Para que os vários elementos socioambientais fossem incorporados
desde a concepção do projeto, indo
além do que determinava a legislação, foi fundamental a adoção pela
empresa de uma Visão de Sustentabilidade, instituída em 2010 e reforçada em 2012, por meio de uma
plataforma de compromissos estabelecidos no âmbito de influência
da Conferência Rio+20.
Uma das primeiras medidas
previstas, portanto, foi realizar a

40%
É a meta de
redução de
emissões
para a Libra
terminais Rio
até 2017
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expansão — o prolongamento do
píer, ampliação da retroárea e do
cais — com o menor impacto possível. Para isso, foram usadas lajes sobre estacas no mar em vez
do simples aterramento nas três
fases do projeto. Apesar do custo maior, essa opção preserva o
ecossistema marinho, pois permite a livre circulação da água.
Outros aspectos ambientais, como
controle de ruídos e vibrações;
monitoramento da biota aquática,
da dinâmica das águas e dos sedimentos também foram adotados.
Em 2013, uma nova decisão ampliou a visão estratégica da empresa: metas públicas e voluntárias de
redução de emissões de gases de
efeito estufa (GEE), de 50% para a
Libra Terminais Santos, em São
Paulo, e de 40% para a Libra Terminais Rio, até 2017.
“Este compromisso de metas de
redução, por ter sido formulado
em conjunto com a alta direção, foi
mais um passo na transformação
da cultura da empresa e trouxe
maior credibilidade ao processo
decisório de investimentos, que,
além da viabilidade econômica,
considera os aspectos ambientais
e sociais”, diz a coordenadora de
Sustentabilidade do Grupo Libra,
Aline Fernanda de Paula.
Um dos resultados práticos da
meta foi a opção pela compra, no
ano seguinte, de 12 guindastes elétricos para a movimentação dos
contêineres. Um investimento de
cerca de R$ 76 milhões, um dos
maiores do novo terminal. Eles custam 30% mais que os similares movidos a diesel, porém, têm menor
custo operacional e de manutenção, além de vantagens ambientais
significativas, como a redução de
ruídos e de 85% nas emissões de
gases de efeito estufa.
“Como o Grupo Libra é um investidor de longo prazo, a visão total do
ciclo de vida dos novos equipamentos eletrificados demonstrou que,
mesmo com o aumento do custo
da energia elétrica, o investimen-
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to em tecnologia de baixo carbono
era mais vantajoso financeiramente
e mais adequado do ponto de vista socioambiental”, informa Marcos
Rossa, gerente-geral de Sustentabilidade do Grupo Libra.
Resultados
Apenas em 2014, com o investimento nos novos equipamentos,
softwares e capacitação de colaboradores baseados em parâmetros de sustentabilidade, a unidade
teve um aumento de 31% de sua
produtividade, quebrando recordes
e atendendo melhor seus clientes,
ao mesmo tempo em que reduzia o
consumo de eletricidade e diesel.
Mas antes mesmo da conclusão
das obras, as medidas já influenciavam o desempenho do grupo como
um todo: de 2010 a 2014, o Grupo
Libra reduziu em 37% suas emissões diretas e absolutas. Somente
em 2014, a companhia reduziu 12%
das emissões totais.
“Estes investimentos, que reduzem a pegada de carbono da empresa, trarão vantagens competitivas ao Grupo Libra, como o acesso
mais rápido e barato ao crédito,
menores custos de seguro, fidelização e atração novos clientes, retenção dos melhores profissionais do
mercado e valorização da imagem
institucional da empresa, além de
contribuir para a redução de passivos e riscos, frente a um cenário de
possíveis novos desafios e regulamentações, como a precificação de
carbono”, avalia Rossa.
Segundo ele, ao buscar reduzir
seus impactos, a empresa também
passa a influenciar outras empresas do setor logístico. “Assim, deixamos uma marca responsável na
sociedade, contribuindo ainda para
a própria perenidade da empresa no
longo prazo”, afirma.
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N

A
TERRA
FEBRIL
O aquecimento
global também é uma
emergência médica.
Como enfrentar
essa ameaça à
nossa saúde?

Celso Granato
Médico infectologista e patologista
clínico, é diretor clínico do Grupo Fleury
e professor livre docente de Infectologia
da Universidade Federal de São Paulo, na
Escola Paulista de Medicina.

ão há dúvidas de que a temperatura da Terra está aumentando e um dos impactos mais
visíveis e imediatos é na saúde das
populações. Além dos efeitos diretos
das ondas de calor, que têm sido causa de morte e internação de milhares
de pessoas especialmente na Europa
e na Ásia, as doenças infecciosas são
outra grande implicação para nós e
para o próprio sistema de saúde.
Isso porque parte importante delas
reflete nossa interação com outros
seres que compartilham o meio ambiente conosco: os insetos. Eles representam uma classe tão ampla de
seres vivos, com uma capacidade de
adaptação ao meio ambiente — e às
adversidades do clima —, que nos faz
morrer de inveja. Bastaria dizer que
são mais de 1 milhão de espécies
diferentes e que constituem mais da
metade de todos os seres vivos que
habitam a nossa Terra — do Ártico
à Amazônia, do Saara ao Himalaia
— nos últimos 400 milhões de anos,
comparativamente aos aproximados
120 mil da existência humana.
Nesse processo adaptativo, vírus, bactérias e protozoários aprenderam a conviver conosco, com o
clima e com alguns insetos também, transformando-os em vetores
para chegar até nós. O problema é
que esses microrganismos causam
doenças graves, como a malária, a
febre amarela, a dengue, a chikungunya, e o zikavírus, para citar as
mais conhecidas de nós, brasileiros.
Como esses fenômenos confluem?
Com o aumento da temperatura no
ambiente, o ciclo biológico dos mosquitos se acelera. As fêmeas picam
e procriam mais. Com mais insetos,
aqueles microrganismos que convivem entre nós se multiplicam exponencialmente. O resultado: mais
doenças transmitidas por mosquitos
na espécie humana.
Além da maior intensidade na
ocorrência de casos, o aumento
da temperatura contribui também
para a sua maior disseminação
geográfica. Doenças associadas a
climas tropicais estão avançando
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sobre zonas de clima temperado e
em altitudes mais altas, onde o frio
e a presença de gelo sempre foram
barreiras naturais aos mosquitos.
Essa é apenas uma fração do problema relacionado à saúde, para
não falar na contribuição do clima
para o aumento da incidência de
doenças diarreicas — dias mais
quentes e chuvosos aumentam as
chances de contaminação por salmonela, por exemplo —; ou das
consequências de enchentes e outros eventos climáticos extremos,
além das migrações forçadas que
ocorrerão se populações vulneráveis perderem suas casas e terras.
Então, como agir? Como nossa capacidade de interromper o processo
de aquecimento global terá efeitos
que não serão sentidos no curto
prazo, uma forma de minimizar o
problema passa pela necessidade
de controlar a excessiva procriação
de mosquitos. Todos nós já sabemos
bem a dificuldade de se fazer isso.
Em paralelo, nosso sistema de
saúde deve se adaptar para atender
ao aumento de demanda que certamente virá. Já ficou patente no ano
de 2015 a necessidade de se criar
centros de atendimento urgente
para pessoas com dengue, as tendas para hidratação. Medidas como
essa demandam agilidade e oneram o poder público e o sistema de
saúde como um todo.
Do ponto de vista dos centros especializados no diagnóstico das
doenças, como o Fleury, há muito a
contribuir. Nos últimos anos, temos
investido recursos para tonar mais
rápido o diagnóstico de algumas dessas doenças infecciosas, como o teste
que detecta o vírus da dengue (NS1)
já no primeiro dia da doença e não
mais no quinto ou sexto dia, quando
surgem os anticorpos que permitem
o diagnóstico tradicional. Da mesma
forma, desenvolvemos internamente
um teste molecular para a detecção
precoce do vírus chikungunya e do
zikavírus. Diagnosticar mais cedo
significa tratar mais cedo, de forma
mais fácil, reduzindo assim os custos
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e a própria disseminação da doença.
Vale lembrar que no surgimento
dessas doenças entre nós não havia
produtos comercializados no Brasil
para o seu enfrentamento. Tudo teve
que ser desenvolvido a partir do zero,
para que se obtivesse um teste para
os dois vírus. Trata-se de um processo complexo, que costuma exigir de
três a seis meses de trabalho e uma
multidão de profissionais dedicados
quase que exclusivamente a essa
tarefa. Nesse sentido, as empresas
de saúde precisam trazer o assunto
“mudanças climáticas” para dentro
do seu planejamento estratégico,
mapeando riscos e oportunidades
associadas a elas, e desenvolver a
capacidade de adaptar seus negócios e processos às novas demandas
relacionadas, antecipando-se às necessidades, contribuindo para a melhoria do cenário de saúde.
A colaboração das empresas de
saúde no combate ao aumento da
temperatura da Terra passa por
ações como a realização de inventário de emissões de gases de efeito
estufa, medidas e metas de redução
e compensação destas emissões.
Mas, também, por atuar preventivamente para evitar a disseminação
desses agentes que se aproveitam
da nova condição ambiental para
ampliar sua cobertura no planeta.
Ainda não sabemos quantos microrganismos vivem “escondidos” dentro
de outros insetos, apenas esperando
a temperatura subir um pouco mais
para chegar até nós, sob a forma de
doenças até aqui desconhecidas.
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Diagnosticar
mais cedo significa
tratar mais cedo,
reduzindo custos e a
própria disseminação
da doença.

“N osso sistema de
saúde deve se adaptar
para atender ao
aumento de demanda
que certamente virá.”
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SEM
FRON
TEI
RAS
Precisamos
encarar a migração
como estratégia
de adaptação ao
novo clima
foto: Mano de Carvalho
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Erika Pires Ramos
é procuradora federal da Advocacia-Geral da
União, doutora em Direito Internacional pela USP
e fundadora da Rede Sul-Americana para as
Migrações Ambientais (Resama)

E

xistem hoje tantas pessoas
deslocadas no mundo por fatores ambientais quanto refugiados de guerra e conflitos. Estimase que a cada segundo uma pessoa
é forçada a se deslocar em razão
de desastres ambientais. Em 2014,
mais de 19,3 milhões de pessoas
foram forçadas a deixar seus lares,
bens e modos de vida em 100 países.
Mais de 85% desses deslocamentos
são atribuídos a eventos relacionados ao clima, como inundações,
tempestades e altas temperaturas.

Isso tem impactos significativos
sobre a economia, a saúde, o meio
ambiente e a cultura, especialmente
no nível local e já sinaliza uma nova
crise humanitária, caso não sejam
adotadas medidas de prevenção e
redução de riscos, adaptação e realocação planejada, especialmente
onde a deterioração do meio ambiente seja irreversível.
Enquanto os refugiados não podem permanecer em seus países
em razão de perseguições políticas,
étnicas ou religiosas, a migração
ambiental ainda se dá, na maioria
dos casos, internamente. Quando
seus locais de origem se tornam ou
se tornarão improdutivos, inseguros
ou inabitáveis, a tendência é que o
processo migratório continue para
o exterior. O aumento progressivo da
pressão sobre o ambiente contribui
para empurrá-los inicialmente aos
países vizinhos e depois para os de
outras regiões, como aconteceu com
os haitianos que chegaram ao Brasil após o terremoto de 2010. Contudo, nem sempre as populações
mais vulneráveis conseguem de fato
migrar, seja pela falta de recursos
econômicos, seja em razão dos laços familiares e raízes culturais que
possuem no país de origem.
Lidar com os fluxos migratórios
decorrentes da mudança do clima
passa pela compreensão de suas
causas, pela redução das vulnerabilidades ambiental e humana e pela
reformulação das leis que garantam
os direitos das pessoas deslocadas. No Brasil, o Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima e a
nova Lei de Migrações, em elaboração, serão instrumentos importantes que poderão inaugurar uma nova
fase no tratamento das migrações
ambientais em nível nacional.
Importante frisar que, diferentemente do que ocorre com os refugiados, que contam com a Convenção
Relativa ao Estatuto de Refugiado de
1951, não há um marco legal de proteção internacional para migrantes
ambientais que cruzam fronteiras,
o que aumenta ainda mais sua vul-
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nerabilidade, expondo-os a inúmeras situações de risco e violações de
seus direitos humanos.
Novos arranjos institucionais e
novas formas de atuação vêm sendo construídos para enfrentar essa
complexidade e seus impactos,
como incentivos à integração norte-sul, sul-sul e triangular, além de
uma cooperação em todos os níveis,
do global ao local.
O novo Marco de Ação de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres, aprovado pelas Nações Unidas
em maio de 2015, faz parte dessa
agenda global. Ele estipulou sete
metas para reduzir o risco de mortes, destruição e deslocamentos
causados pelos desastres naturais
até 2030. A adaptação é fundamental para aumentar a resiliência de cidades e ecossistemas e, para tanto,
as empresas têm grande contribuição ao integrar a gestão de riscos de
desastres em seus modelos e práticas de negócios, conscientizando
e capacitando seus funcionários e
clientes, e participando no desenvolvimento de estruturas normativas e
normas técnicas. Os migrantes em
potencial, por sua vez, também devem ser ouvidos, pois podem contribuir com seus conhecimentos tradicionais para a redução de risco e
maior resiliência das comunidades
e dos ecossistemas aos quais estão
inseridos.
No novo regime climático, as medidas de mitigação e adaptação
dependerão de financiamento de
pesquisas e novas tecnologias para
criar uma economia sustentável e
resiliente, mas também de criatividade e ousadia para equilibrar as
abordagens das metas de redução
de gases de efeito estufa com a mobilidade humana e a proteção das
pessoas e dos países afetados.
Nesse sentido, merece referência
a Iniciativa Nansen, uma abordagem
intergovernamental que culminou,
em outubro de 2015, com a adoção
de uma agenda global de proteção
atenta às necessidades dos deslocados em razão de desastres e dos
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efeitos da mudança climática que
cruzam fronteiras internacionais. O
objetivo é inspirar ações em todos
os níveis que possam tanto prevenir
os deslocamentos quanto garantir
a dignidade e segurança de quem o
faz, quando eles forem inevitáveis.
O Brasil é um dos 110 países que
endossaram a iniciativa e sua agenda. Ela compreende a identificação
das pessoas em risco de deslocamento; incentivo às comunidades
locais para desenvolver ferramentas e metodologias de mapeamento de risco de desastres; e planos
de preparação e resposta – com o
apoio das autoridades locais e nacionais, sociedade civil e do setor
privado – especialmente na identificação de áreas potenciais adequadas à evacuação e, se necessário, realocação planejada.
Mas tão importante quanto a
proteção durante o deslocamento é a integração ao novo grupo
social. O migrante traz consigo
habilidades e uma grande capacidade de se reinventar e explorar
novas potencialidades para começar uma nova vida. As empresas
podem assumir um papel crucial
de inserção social dessas pessoas
por meio da oferta de empregos e
da capacitação profissional, que
valorize sua formação e a diversidade, no incentivo ao empreendedorismo, e no apoio a iniciativas
de conscientização e respeito da
sociedade local, por exemplo, a
partir de experiências de aproximação cultural pela música, gastronomia, idioma e das próprias
histórias de vida dos migrantes.
Dentro desse espírito, os deslocamentos e migrações ambientais
poderão se tornar estratégias mais
seguras, garantindo dignidade
para quem se desloca e benefícios
para quem acolhe, enquanto contribui para um desenvolvimento
socioeconômico equitativo, inclusivo e sustentável no qual a livre
circulação de pessoas deve ser tão
importante quanto a livre circulação de mercadorias.
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A cada segundo uma
pessoa é forçada a se
deslocar em razão
de desastres
ambientais, podendo
chegar a 250 milhões de
pessoas em 2050.

No Brasil, o Plano Nacional
de Adaptação à Mudança
do Clima e a nova Lei
de Migrações poderão
inaugurar uma nova
fase no tratamento das
migrações ambientais em
nível nacional.
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Ao adaptar nossas
plantas para um novo
clima, a engenharia
biológica e a biologia
sintética podem criar
um novo mundo
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inda que a produtividade agrícola tenha aumentado muito
no mundo e particularmente no
Brasil, ela não contava com os efeitos
das mudanças climáticas globais para
continuar avançando. A maior concentração de carbono na atmosfera
não apenas eleva a temperatura da
Terra, mas altera também o comportamento fisiológico das plantas, um
efeito menos debatido e conhecido. E
isso impacta diretamente as culturas
agrícolas e os biomas pelo mundo,
podendo até mesmo comprometer a
agricultura orgânica.
Em vários casos, observamos a
piora na qualidade de alimentos ou
queda na produtividade, o que torna
ainda mais difícil o desafio de alimentar uma população global crescente
com economia de recursos e proteção às florestas.
Sabemos que o aumento do gás
carbônico na atmosfera estimula a
fotossíntese de muitas plantas. Na
concentração atual, de 400 ppm,
já observamos um aumento de até
30% nessa intensidade. Mais carbono significa mais biomassa, ou
seja, plantas maiores e até mais
resistentes às secas, como foi o
caso de algumas espécies, porém, mais pobres em nutrientes.
A maior absorção de CO2 reduz o
nível de nitrogênio em algumas
culturas, que passam a ter menor
valor proteico, por exemplo. A qualidade de grãos como trigo e soja
pode cair em média de 7 a 10%. Em
algumas variedades de mandioca,
a raiz simplesmente não se desenvolve. Já outras culturas, como
o milho e arroz, que têm um tipo
especial de fotossíntese e não são
tão afetadas, podem sofrer por outras variáveis, como temperatura
e umidade, ou responder positivamente. O sorgo, por exemplo, amplia em 10% seu teor proteico ao
absorver mais CO2.
Além da questão nutricional, a má
qualidade pode se refletir no preço
das commodities agrícolas, trazendo
perdas de divisas nas exportações.
Por isso, a necessidade de adap-
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tação. No Brasil, temos excelentes
unidades da Embrapa capazes de
produzir variedades mais bem adaptadas. O avanço da genômica está
transformando rapidamente a forma
de lidar com plantas. Hoje já conhecemos o suficiente sobre a soja, o milho e o sorgo de forma a redesenhar
seus metabolismos e fazer com que
respondam ao CO2 elevado de maneiras diferentes. Para isso, contamos
com dois avanços espetaculares da
biologia molecular e da fisiologia vegetal do século 21: a engenharia biológica (EB) e a biologia sintética (BS).
Pela primeira, conseguimos alterar o
comportamento de partes específicas
da planta, ao permitir editarmos seu
DNA como se fosse texto, alterando
cadeias completas de genes, se necessário — só precisamos entender
sua língua. A segunda, ao possibilitar
inserir moléculas que nem existem
na natureza, conseguimos criar processos ou funções em plantas que
não existiam antes naquela espécie.
Ou seja, estamos passando para uma
nova era dos transgênicos bem mais
sofisticada e provavelmente ainda
mais útil.
Caminho do meio
O uso da EB e BS em nossas culturas agrícolas possibilita fazer as
adaptações necessárias nas plantas de acordo com os padrões climáticos correntes, mas também é
uma oportunidade de melhorar a
qualidade do alimento que produzimos ou exportamos. E até de desenvolver novos materiais ou controlar certos processos ambientais
antes impensáveis. Pela biologia
sintética, pesquisadores ingleses
já desenvolveram em algumas
plantas a capacidade de emitir luz.
Imaginem, portanto, árvores sendo
usadas na iluminação pública das
cidades. No momento, é apenas
uma ideia futurista, mas que será
possível em algumas décadas.
O conhecimento sobre as espécies nativas dos biomas brasileiros
ainda é muito pequeno para alterarmos espécies e o funcionamento de
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ecossistemas com segurança, mas
já podemos usar a EB e a BS de forma indireta, em função da urgência
que o clima nos impõe. Ao alterar
as culturas agrícolas e aumentar a
produtividade, livramos mais espaço para a regeneração de florestas.
Chamo isso de caminho do meio. Ao
permitir que mais florestas e outros
biomas sejam recuperados, nós fortalecemos a resiliência desses ecossistemas e nossa própria defesa em
relação às mudanças climáticas.
Isso nos daria mais tempo para desenvolver e testar novas tecnologias
de redução de emissões.
Uma delas está na geração de
energias renováveis. O Brasil tem
o sistema mais avançado do mundo de produção de etanol de cana.
Estamos, neste momento, desenvolvendo biologia sintética tanto das
plantas de cana-de-açúcar como de
micro-organismos que permitirão
tornar o etanol de segunda geração economicamente viável. Assim,
será ainda mais fácil chegar a esse
caminho do meio, pois, ao aumentar a produção de etanol de bagaço
e palha, ampliamos drasticamente sua eficiência, ocupando menos
terra para as plantações. Quanto
mais etanol usarmos, menor será a
poluição nas cidades e o seu impacto sobre a saúde das pessoas. É importante lembrar que se espera um
índice de urbanização acima de 90%
em 2040 e que, por um longo período, dependeremos de uma melhora sensível na vida nas cidades. A
questão das mudanças climáticas
deve ser tratada como algo sistêmico, ou seja, tudo interconectado.
Nesse sentido, a ação benéfica
do desenvolvimento da EB e da BS
impacta positivamente vários níveis
do sistema e precisa ser debatida.
Com a biodiversidade singular de
nosso País e o conhecimento que já
temos, podemos fazer coisas incríveis. Desenvolver novas tecnologias
que não somente geram riqueza,
mas nos posicionam na vanguarda
da biologia moderna, dando personalidade e identidade ao nosso País.
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10%
É a diminuição
de valor
proteico
de alguns
grãos com
o aumento
de CO2 na
atmosfera,
e que pode
se refletir
no preço das
commodities

Imaginem árvores que
iluminem ruas ou que
lancem mais vapord’água na atmosfera
para aplacar a secura
do inverno nas cidades:
ideias que serão viáveis
no futuro.
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randes líderes sabem que seu
verdadeiro trabalho é a comunicação. Afinal, como é possível
engajar pessoas e organizações em
ações comuns sem as mensagens
corretas? Delicada e desafiadora, a
tarefa é particularmente difícil quando
se trata de mudança climática. O tema
é complexo, percebido como distante
demais do cotidiano das pessoas e
parece exageradamente cercado por
incertezas. Para alguns, é um assunto
quase impossível de pegar, algo assim
como um bagre ensaboado.
A vida cotidiana de pessoas, famílias, organizações, países é marcada o
tempo todo por decisões tomadas em
cenários incertos. A incerteza está por
todo lado. É e sempre será uma característica da mudança climática. Assim
como é uma característica da realidade. A exagerada ênfase na incerteza
relacionada à mudança climática tem
sido usada para desacreditar a ciência
do clima e atrasar a resposta política.
Na minha experiência de mais de oito
anos dirigindo o Planeta Sustentável,
em constante contato com cientistas, governos, ONGs e o público final,
percebi que essa incerteza também
atrasa a maneira como as empresas
encaram a questão — e desorientam
sua própria estratégia. A liderança do
setor empresarial é essencial nesse
momento de mudança.
Como lidar com algo assim tão gasoso, fugidio e, como vimos, ensaboado?
Pesquisadores do Climate Outreach,
instituição baseada em Oxford dedicada a ampliar o engajamento em mudança climática, prepararam uma resposta. É o Manual da Incerteza. Feito a
partir de entrevistas com agentes que
trabalham na política científica, o manual foi revisado por especialistas em
pesquisa de risco e profissionais de comunicação climática. O resultado é um
guia simples e direto, muito útil para
auxiliar lideranças. Sua versão completa (disponível em climateoutreach.
org.uk) oferece estratégias para diminuir a distância entre as intuições das
pessoas e as implicações científicas
da incerteza no debate sobre mudanças
climáticas. A seguir, algumas delas.
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1. Administre as expectativas de seu
público. Para isso, comece entendendo qual é o papel da incerteza no
debate científico, em geral.
2. Comece com o que você sabe, não
com o que você não sabe. Parece
óbvio, mas muitos cientistas e debatedores ainda se perdem no que
não se sabe em vez de aprofundarem o que se sabe.
3. Seja claro sobre o consenso científico. Todas as academias nacionais
de ciências concordam que os seres
humanos estão causando a mudança climática. Isso é confirmado por
97% dos cientistas.
4. Use a palavra “risco” em vez de “incerteza”.
5. S
 eja claro sobre o tipo de incerteza de que você está falando. Uma
estratégia comum de pessoas que
rejeitam o consenso científico é
confundir os diferentes tipos de incerteza. Seja específico.
6. Entenda o que move a opinião
das pessoas sobre a mudança climática. Assuntos politicamente
carregados geram polarizacão e
sobrecarga de posicionamentos
ideológicos. Medidas acertadas de
redução de emissões muitas vezes
são atacadas por conta do político
ou do partido que as adotou.
7. A questão mais importante para
os impactos climáticos é “quando”, não “se”.
8. Comunique-se através de imagens e
histórias. Estabeleça um diálogo — e
não uma disputa. Conte uma história
humana, e não científica.
9. Seja eficaz na comunicação sobre
os impactos do clima. Fale de casos
concretos. Em todo o mundo, eventos climáticos extremos (consistentes com as previsões feitas pelos
cientistas) estão ocorrendo com frequência maior.
As mudanças climáticas já estão redefinindo o posicionamento de organizações e empresas. A diferença entre
quem vai liderar nesse cenário depende muito de como a questão é entendida — e comunicada — interna e externamente. É hora de manter a atenção
para não perder o bonde da História.
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