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Resumo
Este trabalho objetiva contextualizar historicamente a Rio+20, apresentando os resultados das conferências anteriores das Nações Unidas, sobre meio ambiente e desenvolvimento. Busca-se confrontar o documento
final da Rio+20 com os documentos resultantes da Conferência de Estocolmo, a Eco-92 e a Rio+ lO. Além disso, apresenta-se um panorama dos
principais eventos paralelos à Rio+20 e seus resultados. Ao final, é feito
um balanço das opiniões de diferentes atores sobre os avanços e retrocessos da Rio+20 e da atuação do Brasil na Conferência.
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Abstract

This study aims to contextua.lize historically the Rio+20, presenting the
results of previous UN conforences on environment and development. ~ seek
to con.front the outcome document ofRio +20 with the resulting documents of
the Stockholm Conforence, the Eco-92 and Rio+ lO. Furthermore, we present
an overview of the major para/lei events to Rio+20 and its results. At the
end, it made a balance ofviews ofdiffirent stakeho/ders on the progress and
setbacles ofRio+20 and Brazil's role in the Conforence.
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Relatos

1. De Estocolmo aJoanesburgo
Para avaliar a Rio+20, é importante conhecer os resultados das Conferências das Nações Unidas relativas ao meio ambiente que a precederam. A
organização de tais conferências está diretamente relacionada ao movimento mundial que se consagrou a partir da década de 1960, por suas críticas
ao crescimento econômico mundial sem preocupação com os impactos
ambientais. Desde então, ganharam cada vez mais publicidade problemas
como chuva ácida, poluição, contaminação de peixes e aves por metais pesados e pesticidas, desmatamento e tantos outros, causados por degradação
e acidentes, que afetam a biosfera e a população humana. As organizações
militantes passaram a exercer pressão cada vt:z. maior sobre os governos,
apoiadas pela comunidade cientí6.ca (MCCORMICK, 1992).
Essa conjunrura levou à organização da Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente Humano, a primeira conferência intergovernamental sobre meio ambiente, em 1972. Conhecida como Conferência de Estocolmo, teve Maurice Strong como Secretário-Geral, reuniu 113 Estados e
foi marcada pelos debates em torno da desigualdade econômica Norte-Sul.
Os países em desenvolvimento voltaram-se veementemente contra limitações ambientais que pudessem constranger o crescimento econômico, a6.rmando que os países industrializados haviam se bene6.ciado amplamente
desse crescimento e eram responsáveis pela degradação ambiental.
A Conferência de 1972 teve como produto a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, que reflete os conflitos presentes nos debates: o desenvolvimento econômico foi posto como pré-condição para
a melhoria da qualidade de vida; afirmou-se o princípio da soberania
dos Estados para exploração dos recursos naturais em seus territórios; e
reconheceu-se que a pobreza, assim como a industrialização, são causas da
degradação ambiental. Rejeitou-se uma política internacional uniforme
concebida pelos e para os países industrializados. A Conferência também
resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) ainda em 1972, destinado a promover a gestão global
dos problemas ambientais. Além disso, houve a institucionalização de políticas ambientais e a estruturação de órgãos para implantá-las, no âmbito
dos países (LE PRESTE. 2000).
Em 1973, Maurice Strong lançou a semente do desenvolvimento sustentável- o conceito de ecodesenvolvimento, segundo o qual a gestão
racional dos recursos naturais é a base para um desenvolvimento sacioeconômico ecologicamente sustentável, capaz de satisfazer as necessidades
básicas e promover a melhoria das condições de vida das populações humanas, para as presentes e as futuras gerações (SACHS, 1986).
Relatos

Dez anos depois, a Assembleia Geral da ONU criou, por iniciativa do
Pnuma, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CMED), com a missão de promover o diálogo entre países ricos e pobres
sobre as questões de meio ambiente e desenvolvimento e de deflnir formas de cooperação entre ambos. Em 1987, a CMED publicou o Relatório
Brundtland, denominado Nosso Futuro Comum, que introduziu oficialmente, na agenda internacional, a noção de desenvolvimento durável, também chamado de desenvolvimento sustentável {LE PRESTE, 2000).
Assim, em 1989, a Assembleia Geral da ONU decidiu realizar nova
conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, no Rio
de Janeiro, em 1992. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Cúpula da Terra ou Eco-92, teve a participação de 172 países. Os debates envolveram,
mais uma vez, os conflitos Norte-Sul, com os países do Norte buscando
impedir a imposição de novas obrigações fmanceiras e a aprovação de
medidas que tivessem consequências negativas sobre suas economias. Os
países do Sul colocaram novamente a pobreza como questão prioritária;
sustentaram que os problemas ambientais são consequência do consumo
abusivo dos países industrializados e das desigualdades econômicas internacionais; e defenderam o princípio da soberania e a necessidade de mais
desenvolvimento nos países pobres (LE PRESTE, 2000).
Apesar dos conflitos, a Eco-92 resultou na aprovação de cinco documentos: a Declaração do Rio, a Agenda 21, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima e a
Declaração sobre Florestas.
A Declaração do Rio compõe-se de 27 princípios, entre os quais: o
de que os seres humanos estão no centro das preocupações; a soberania
dos Estados sobre seus territórios; o direito intergeracional; a proteção
ambiental como parte do desenvolvimento; o combate à pobreza como
prioridade; as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos e
dos vulneráveis; os princípios da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador e das responsabilidades comuns, mas diferenciadas; a eliminação de padrões insustentáveis de produção e consumo; o intercâmbio de
conhecimento e a transferência de tecnologias; o acesso à informação e o
estímulo à participação social; a eliminação de barreiras ao comércio internacional; a responsabilização e o direito à indenização, no caso de danos ambientais; a avaliação de impacto ambiental como instrumento de
planejamento das atividades econômicas; a notificação prévia e o provimento de informações, no caso de atividades potencialmente causadoras
de impactos transfronteiriços; o reconhecimento do papel da mulher, dos
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jovens, das populações indígenas e das comunidades locais; a proteção
dos recursos naturais dos povos submetidos à dominação; e o repúdio à
guerra e a interdependência entre paz e desenvolvimento.
A Agenda 21 constitui uma cartilha de ações a serem desenvolvidas, principalmente pelos governos, com vistas à conciliação entre desenvolvimento e
proteção ambiental. Está estruturada em quarenta capítulos temáticos, entre
os quais: combate à pobreza, demografia, saúde, assentamentos humanos,
proteção da atmosfera, recursos terrestres, desertificação, agricultura, biotecnologia, proteção dos oceanos, recursos hídricos, substâncias tóxicas, resíduos
perigosos, saneamento, mulher, in&cia e juventude, populações indígenas,
trabalhadores, comércio e indústria. comunidade científica. educação ambiental, arranjos institucionais e instrumentos econômicos.
A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) reconhece a importância da diversidade biológica para a evolução e manutenção da biosfera e
aponta as estratégias de proteção da biodiversidade, a saber: a conservação,
o uso sustentável e a repartição justa e equitativa dos beneficios derivados
do uso dos recursos genéticos. Reitera o princípio da soberania dos Estados
para uso dos recursos biológicos segundo as suas próprias políticas ambientais e estabelece uma série de determinações para os governos.
A Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima visa à estabilidade das
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, num nível que reduza a
interferência antrópica perigosa no sistema climático. A Convenção estabelece responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Para os países constantes
do Anexo I (países desenvolvidos e países do leste europeu em transição para
uma economia de mercado), cabem adotar medidas mitigadoras,limitando
suas emissões de gases de efeito estufà, de forma a não ultrapassar os níveis de
1990. Os demais países não têm metas a cumprir, embora também tenham
a obrigação de implantar programas de mitigaçã.o de mudanças climáticas.
A Declaração sobre Florestas abrange quinze capítulos sobre conservação e uso sustentável de florestas. Reitera, também, a soberania dos
Estados sobre seus recursos e reconhece a importância socioeconômica
e o papel das florestas na manutenção dos processos ecológicos globais.
Além desses documentos, também foi proposto à Assembleia Geral
que aprovasse a negociação em torno de uma convenção internacional
sobre desertificação. Esse processo foi aprovado e ocorreu entre janeiro
de 1993 e junho de 1994. Daí resultou a Convenção das Nações Unidas
sobre Desertificação.
No plano institucional, foi criada a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável.

Relatos

Verifica-se, pois, que, apesar dos conflitos que permearam os debates
na Eco-92, essa Conferência teve resultados concretos importantes- os
vários acordos internacionais e seus desdobramentos, especialmente em
relação à mudança do clima e à biodiversidade3- que significaram grande
avanço em relação ao estágio anterior das negociações.
Em 1997, a Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão especial
chamada de "Cúpula da Terra+5" para revisar e avaliar a implementação
da Agenda 21. Nesse mesmo sentido, realizou-se a Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), em Joanesburgo, em 2002. Essa
Conferência aprovou nova Declaração Política e o Plano de Implementação do Desenvolvimento Sustentável.
O Plano de Implementação de Joanesburgo trata de erradicação da
pobreza, mudança nos padrões de consumo e produção, proteção e gestão
da base dos recursos naturais para o desenvolvimento, globalização, saúde, pequenos países insulares em desenvolvimento, África e outras regiões,
meios de implementação e marco institucional para o desenvolvimento
sustentável. O Plano contém as seguintes metas: redução significativa da
perda de biodiversidade, até 2010; diminuição pela metade, da população
com fome e que vive abaixo da linha da pobreza, até 201 5; recuperação e
manutenção de estoques pesqueiros em níveis sustentáveis, até 2015; redução pela metade, da população sem acesso ao saneamento e à água doce
de qualidade, até 20 15; redução pela metade, da população que vive em
habitações subnormais, até 2020; estabelecimento de um sistema global
para classificação de produtos químicos, até 2008; estabelecimento de um
processo de avaliação regular da evolução e dinâmica dos mares e oceanos,
até 2004; e desenvolvimento e estímulo ao turismo sustentável por meio
de iniciativas comunitárias, até 2004 (RIBEIRO, 2002).
A Rio+ 1O foi marcada pelo pessimismo e recebeu várias críticas, entre as quais a de que o Plano de Implementação é mais uma carta de
intenções do que um plano de metas e de que não foram explicitadas as
fontes de financiamento para implementá-lo. O Plano não menciona as
gerações futuras e não combate o consumismo (RIBEIRO, 2002). Apesarda pouca objetividade do Plano de Implementação, a Rio+ lO teve o
mérito de destacar os problemas da globalização e detalhar um plano que
poderia iniciar uma ação coletiva rumo à proteção ambiental conjugada
ao desenvolvimento econômico e social (DINIZ, 2002).
É evidente que essa ação não ocorreu, pelo menos no nível esperado e necessário. O Pnuma, em seu diagnóstico publicado previamente à
3

Os desdobramentos da Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Convenção-Quadro sobre
Mudanças Climáticas são tratados em artigos específicos desta revista.
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potável. Mas o mesmo não ocorreu em relação ao esgotamento sanitário.
A demanda por água continua a aumentar, os corpos hídricos estão cada
ve:z. mais ameaçados e o ritmo de redução dos estoques de águas subterrâneas dobrou (PNUMA, 2012a).
Os oceanos enfrentam diversas ameaças, como a acidificação decorrente
da absorção excessiva de CO2, o aumento do lixo e a eutrofizaçáo das áreas
costeiras. A eutrofizaçáo altera a biota e traz graves riscos para a saúde humana, pois provoca a proliferação sem controle de algas tóxicas. Houve aumento
de intoxicação paralisante por mariscos, de 1970 a 2009 (PNUMA. 2012a).
Sobre as substâncias químicas, afirma-se que existem, hoje, 248.000
produtos disponíveis comercialmente, os quais trazem muitos beneficios
para a humanidade. Porém, muitas dessas substâncias acarretam riscos para
o meio ambiente e a saúde humana. Há acordos internacionais para regular
o manejo de certas substâncias químicas, mas muitas outras precisam ser
neles incorporadas. Existe falta de capacidade técnica para o manejo ambiental dessas substâncias, o que é agravado pelo fato de que a produção de
substâncias químicas está migrando para os países em desenvolvimento e
de que o seu consumo está aumentando nesses países (PNUMA, 20 12a).
Os progressos foram, efetivamente, muito úmidos, senão insignificantes, diante do desafio a enfrentar. Porém, além do agravamento dos
problemas ambientais, outras mudanças ocorreram ao longo dos últimos quarenta anos, que alteraram o panorama global. Drummond et a/.
(2012) destacam o aumento da população humana e da urbanização, a
crise econômica das velhas nações, o dinamismo econômico e o aumento
do protagonismo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul). Os problemas permanecem e se intensificam e temas recorrentes,
como pobre:z.a e justiça social, não saem da pauta (Drummond et al.,
2012).
Mas houve alterações no discurso. Guimarães (2006) afirma que, entre
Estocolmo e Joanesburgo, passou-se de uma perspectiva tecnocrática no
tratamento da crise ambiental, baseada na crença de que o conhecimento
cienúfico seria suficiente para "a emergência de um estilo sustentável de
desenvolvimento", para o reconhecimento de que os desafios são sociais e
políticos. Está cada ve:z. mais claro que "carece de sentido confrontar meio
ambiente e desenvolvimento" (p. 40).
Em 1972, argumentava-se que a qualidade ambiental era um problema de ordem interna dos países, o que não mais resiste diante da evidênprovtt educação básica para todos; promover a igualdade entre os sexos c a valorização da mulher;
reduzir a monalidade inf.uuil; melhorar a saúde materna; combater a AIDS, a malária c outras
doenças; promover qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e cst:lbdecer uma parceria mundial pdo desenvolvimento.
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aprovados, especialmente as Convenções sobre Diversidade Biológica e
Mudança do Clima e a Agenda 21.
Por exemplo, a questão climática ficou fora da agenda, sob a argumentação de que ela seria encaminhada nas reuniões específicas da Convenção sobre Mudança do Clima (ABRANCHES, 2012). Isso motivou
a organização da Rio Climate Challenge, pelas Subcomissões Rio+20 da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal (na Câmara dos Deputados: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; no Senado Federal:
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle e Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional).
Liszt Vieira ressaltou que muitos temas ficaram de fora do Zero Draft,
como prazos e metas concretas em relação à energia, ao clima e à biodiversidade, sendo abordados no documento em linguagem abstrata, que
não compromete e não obriga. "De antemão, já se sabia que a confer~ncia
poderia ser considerada um sucesso diplomático, mas um fracasso ambiental" (IHU, 2012).
O conceito de "economia verde" também gerou muitas controvérsias. Questionou-se o que há de novo nesse conceito. Movimentos sociais
temem que economia verde seja um nome novo para velhas práticas de
mercantilização de bens comuns. Segundo Eliezer Martins Diniz, em palestra na Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, a definição apresentada pelo Pnuma para economia verde (aquela que
resulta em maior bem-estar humano e igualdade social enquanto reduz
significativamente o risco ambiental e a escassez ecológica), é redundante
com o conceito de desenvolvimento sustentável (CMMC, 2012).
Não faltaram alenas dos cientistas, sobre a urgência do estabelecimento de metas de controle da degradação ambiental. Reunidos no Planeta
Sob Pressão, evento ocorrido em Londres, em março de 2012, concluíram
que "a pesquisa demonstra que está em risco o funcionamento do sistema
da Terra que deu suporte à civilização humana nos últimos séculos e que,
sem ação urgente, podemos enfrentar ameaças a água, alimentos, biodiversidade e outros recursos críticos, o que afeta a economia, traz crises
ecológicas e sociais e cria o potencial para uma emerg~ncia humanitária
em escala global" (PLANET UNDER PRESSURE, 2012).
Muitos foram os eventos paralelos às reuniões preparatórias do Zero
Draft, envolvendo os mais diferentes ramos sociais. Todos demonstraram
pessimismo em relação às negociações em curso e ressaltaram com veemência a necessidade de avanços, com a especificação de metas objetivas.

Tais eventos permaneceram durante os dias anteriores e paralelamente à
Conferência.
Entretanto, apesar dos apelos, o documento resultante da Rio+20 é,
de fato, quase vazio de metas. Denominado "O Futuro que Queremos"
(ONU, 2012), constitui um protocolo de intenções com 283 artigos,
abaixo resumidos:
•

No tópico inicial "Nossa Visão Comum", reitera-se que o desenvolvimento sustentável tem como objetivos fundamentais a promoção
sustentada do crescimento econ6mico, a redução das desigualdades, a elevação dos padrões básicos de vida e a gestão integrada e
sustentável dos recursos naturais. Reafirma o compromisso de consecução dos Objetivos do Milênio.

•

No tópico sobre "Renovação do Compromisso Político", são reconhecidos o retrocesso na integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável, desde 1992; a necessidade de acelerar o
preenchimento de lacunas de desenvolvimento em algumas nações;
a urgência das ações de combate às alterações climáticas; a necessidade de envolvimento de todos os setores da sociedade, citando-se,
explicitamente, os diferentes níveis de governo, os órgãos legislativos e os judiciários, o setor privado, a comunidade científica, os
povos indígenas, os jovens, os agricultores, as organizações não governamentais, as instituições financeiras internacionais e os bancos
multilaterais. Reitera-se que as Nações Unidas têm papel central
para o avanço da agenda do desenvolvimento sustentável.

•

Solicita-se à Comissão de Estaústica das Nações Unidas o lançamento de um programa de trabalho para a elaboração de medidas
mais amplas de progresso para complementar o PIB.

•

Afirma-se que a economia verde faz parte do contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Deve ser
guiada pelos prindpios da Declaração do Rio, pela Agenda 21 e
pelo Plano de Implementação de Joanesburgo e não deve abranger um conjunto rígido de regras.

•

Sobre o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável,
ressalta-se a importância de uma reforma. Afirma-se que o Conselho Econ6mico e Social (ECOSOC) é o órgão principal para as
questões relativas ao desenvolvimento econ6mico e social e para
o seguimento dos Objetivos do Milênio e compromete-se a fortalecê-lo. Decidiu-se estabelecer um Fórum lntergovernamental de

Relatos

Alto Nível, que substituirá a Comissão sobre Desenvolvimento
Sustentável na ONU. O Pnuma permanecerá como autoridade
na definição da agenda ambiental global. Apela-se aos países que
fortaleçam as instituições nacionais, subnacionais e locais, na coordenação das ações para o desenvolvimento sustentável.
•

No "Quadro de Ação e Seguimento", são apresentadas várias diretrizes e ações para temas específicos: erradicação da pobreza, segurança alimentar e nutricional e agricultura, água e saneamento,
energia, turismo, transporte, cidades e assentamentos humanos,
saúde e população, emprego e trabalho digno para todos, oceanos
e mares, pequenos estados insulares em desenvolvimento, países
menos desenvolvidos (destacando-se os sem litoral), África, desastres, mudanças climáticas, florestas, biodiversidade, desertificação
e degradação do solo, montanhas, produtos químicos e resíduos,
consumo e produção sustentáveis, mineração, educação, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.

•

No tópico "Finanças", reconheceu-se a necessidade de mobilização significativa de recursos de variadas fontes, para apoiar os
países em desenvolvimento. Há concordância em estabelecer um
processo intergovernamental para avaliação das necessidades de
fmanciamento. Reitera-se a importância da cooperação Sul-Sul,
complementarmente à Norte-Sul e à triangular (Norte-Sul-Sul)
e afirma-se que os países de renda média em desenvolvimento
são prestadores e destinatários da cooperação. Chamou-se atenção
para o combate à corrupção.

•

Reforçou-se a importância para o acesso de todos os países a tecnologias ambientalmente saudáveis e para a necessidade de investimento em inovação e tecnologia para o desenvolvimento sustentável.

•

Sobre o comércio, os signatários afirmam-se "focados em obter
progressos sobre um conjunto de questões importantes, tais como
os subsídios que distorcem o comércio e o comércio de bens e
serviços ambientais".

Os signatários comprometeram-se com alguns prazos, entre os quais:
•

realizar a primeira convocação do Fórum de Alto Nível na 68a
Sessão daAssembleia Geral da ONU (2013);
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•

adotar resolução de fortalecimento do Pnuma na 67a Sessão da
Assembleia Geral da ONU (2012);

•

desenvolver um instrumento internacional ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), até
a 69a Sessão da Assembleia Geral da ONU (2014), sobre a conservação e o uso sustentável da biodiversidade marinha além das
áreas de jurisdição nacional;

•

reduzir significativamente os detritos marinhos para evitar danos
ao ambiente costeiro e marinho, até 2025;

•

intensificar os esforços para cumprir a meta de, até 2015, manter
ou restaurar os estoques pesqueiros marinhos, para que estes possam produzir o rendimento máximo sustentável;

•

alcançar, até 2020, uma boa gestão dos produtos químicos durante seu ciclo de vida e de resíduos perigosos;

•

recomendar mecanismo de facilitação de desenvolvimento, transferência e difusão de tecnologias limpas na 67a Sessão da Assembleia Geral da ONU (2012);

•

estabelecer um comitê intergovernamental composto por trinta
peritos, com representação geográfica equitativa, responsável por
conduzir um processo intergovernamental sob aA.ssembleia Geral
da ONU, para preparar a Estratégia de Financiamento do Desenvolvimento Sustentável, cujos resultados serão concluídos em
2014;e

•

constituir um grupo de trabalho até a 67a Sessão da Assembleia
Geral da ONU (2012), composto por trinta representantes dos
Estados-Membros, responsável por desenvolver objetivos globais
de desenvolvimento sustentável, cujo relatório deverá ser apresentado na 68a Sessão daA.ssembleia Geral da ONU (2013).
Fica evidente que "O Futuro que Queremos" contém muitos reconhecimentos de ausência de progresso ou mesmo de retrocessos, bem como
diretrizes de ação, mas as decisões sobre ações concretas foram adiadas.
Um resultado esperado diante da necessidade de aprovar um documento
consensual entre 193 nações com problemas díspares. Mas, mesmo com
pouca expectativa em torno da Conferência, muitos atores envolvidos
manifestaram grande insatisfação. As organizações não governamentais
recusaram-se a referendar o documento oficial, impedindo a menção final
de que o documento foi elaborado com a participação da sociedade civil.
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Os resultados deixaram clara a baixa prioridade manifestada pelos governantes, sob a justificativa de que a crise econômico-financeira impede maiores
investimentos nos problemas ambientais. Esse posicionamento contraria as
expectativas daqueles que viram a crise como oportunidade de mudança para
uma sociedade sustentável. Inicialmente, muitos sugeriram que ela poderia
estimular a revisão da matriz energética internacional e a "descarbonização"
do Planeta. Afirmou-se que a crise poderia abrir oponunidade para a expansão de produção de novas fontes de energia e a exploração de alternativas tecnológicas que propiciassem a geração de empregos, o aumento da eficiência e
maior participação das fontes renováveis. A reação dos governos, entretanto,
tem sido a de reproduzir o sistema vigente, com medidas de ajuda aos bancos
e de estímulo ao consumo visando promover crescimento econômico e evitar
as tensões sociais (GANEM; VIANA. 2009).
O Brasil vem trilhando o mesmo caminho, com isenção de impostos
para estimular o consumo e flexibilização da legislação ambiental para
implantação de infraestrutura. O recente processo de revisão do C6digo
Florestal, com redução das normas de proteção da vegetação nativa nos
imóveis rurais, demonstra o baixo grau de prioridade atribuído pdas autoridades brasileiras à conservação da biodiversidade, da água e do solo.
É interessante notar que, após seu término, a Eco-92 também foi alvo
de muitas críticas, em especial no que se refere às fontes de flnanciamento
e à transferência de tecnologias. Entretanto, Le Preste (2000) ressalta
que as decepções eram proporcionais a esperanças irrealistas e que houve avanço signifl.cativo entre Estocolmo e a Eco-92, pois esta foi, antes
de tudo, "um sucesso simbólico: o meio ambiente está na ordem do dia
internacional" (p. 234). O autor aponta, também, a adoção de novos
instrumentos, especialmente a Agenda 21, e o reforço à participação das
organizações não governamentais no nível internacional.
Confrontando-se a Eco-92 e a Rio+20, constata-se que o meio ambiente continua na ordem do dia internacional, mas não houve avanços
em rdação aos instrumentos adotados.
No entanto, a Rio+20 não pode ser analisada apenas por seu documento fl.nal ou pdo grau de comprometimento do conjunto de seus representantes ofl.ciais. Uma conferência desse porte é muito mais do que
o evento ofl.cial. Durante a Conferência, centenas de eventos paraldos
tomaram a cidade do Rio de Janeiro, propiciando debates, exposições,
protestos e manifestações culturais. A seguir, apresentam-se os debates e
resultados dos principais eventos paralelos à Rio+20.
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3. A Rio+20: os eventos paraldos
Das centenas de eventos paralelos à Rio+20, cabe destacar os de maior envergadura, seja pelo grau de participação social, seja por sua contribuição técnica, seja pelo engajamento político. São eles: a Cúpula dos Povos, a Cúpula
dos Prefeitos, os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, o Rio Climate
Challenge, a Cúpula Mundial dos Legisladores, o Encontro Mundial de Juristas Ambientais e o Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20.

Cúpula dos Povos Por Justis:a Social e Ambiental
Na Eco-92, paralelamente à conferência oficial, ocorreu a Conferência da Sociedade Civil Global sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
conhecida como Fórum Global, no Aterro do Flamengo. As organizações
não governamentais tiveram papel ativo durante o evento e, como afirma
Le Preste (2000), ampliaram significativamente o seu papel nos debates e
negociações no âmbito internacional.
A Cúpula dos Povos também ocorreu no Aterro do Flamengo e buscou organizar a participação e dar expressão à sociedade civil durante a
Rio+20. Entre 1 S e 22 de junho, reuniram-se movimentos sociais, organizações ambientalistas, sindicatos, representantes de povos indígenas,
quilombolas e demais povos tradicionais. O evento foi organizado pelo
Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para a Rio+20 (CFSC),
formado por coletivos e redes da sociedade civil. O Comitê foi criado em
2011, durante o Fórum Social Mundial de Dakar (Senegal), e é integrado
por um Grupo de Articulação, responsável pelas decisões e direcionamento político do movimento, constituído por 33 redes e organizações de
representação nacional (CÚPULA DOS POVOS, 2012a).
Segundo a Cúpula dos Povos, a pauta oficial da Conferência (economia verde e arcabouço institucional) era insatisfatória, tendo em vista
que ela não alcançava a causa da crise do planeta- o modelo de produção
e consumo capitalista (CÚPUlA DOS POVOS, 2012a). A Declaração
Final- "Em Defesa dos Bens Comuns, contra a Mercantilizaçáo da Vida''
- afirma que houve retrocessos em relação a direitos humanos já reconhecidos; que os povos altamente industrializados devem assumir a dívida
ambiental histórica que afeta os povos oprimidos do mundo; que o capitalismo leva à perda do controle social, democrático e comunitário sobre
os recursos naturais e serviços estratégicos; e que tais recursos continuam
sendo privatizados. Defende a economia cooperativa solidária, a soberania alimentar, a mudança na matriz ~ergética e um novo paradigma de
produção, distribuição e consumo (CUPUI.A DOS POVOS, 2012b).
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A Declaração Final adota a luta contra a militarização dos Estados
e territórios, a criminalização de organizações e movimentos sociais, a
violência contra mulheres e homossexuais, as grandes corporações e a imposição do pagamento de dívidas econômicas injustas. Defende o direito
à terra e a alimentos sadios, solidariedade a povos ameaçados por golpes
militares ou institucionais, soberania dos povos sobre os bens comuns e
democratização dos meios de comunicação (CÚPULA DOS POVOS,
2012b). Trata-se, portanto, de uma extensa agenda social.
Criticas contundentes são dirigidas à economia verde. Afirma-se que
da aprofundará as desigualdades, tendo em vista que os poderes econômicos vêm tomando recursos naturais, territórios e conhecimento das populações e que o dinheiro público sistematicamente financia a destruição
e ajuda a romper a auto-organização dos povos. São criticados até mesmo
os novos instrumentos que se pretende incluir na legislação ambiental,
entre eles o mercado de carbono e a Redução de Emissões por Desmatamento (REDD), que "dão ao poluidor o direito de poluir" (CÚPULA
DOS POVOS, 2012b).
Pode-se afirmar que as principais contribuições da Cúpula dos Povos
foram as de apontar as gritantes omissões da Conferência e, especialmente, de mobilizar organizações não governamentais contra as formalidades
protocolares e diplomáticas das reuniões das Nações Unidas (CAVALCANTE JÚNIOR, 2012).

Cúpula dos Prefeitos
A Cúpula dos Prefeitos foi organizada pelo C40 Cities- Climate Lea-

dership Group - que reúne prefeitos das maiores cidades do mundo, liderados por Michad Bloomberg, Prefeito de Nova York. Do Brasil, fazem
parte as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O C40 tem o
apoio da Clinton Climate lnitiative e visa reduzir as emissões de gases de
efeito estufa (C40CITIES, 2012).
A Cúpula dos Prefeitos ocorreu no Forte de Copacabana e envolveu
os quarenta integrantes do grupo e outros dezenove prefeitos convidados.
Os integrantes do C40 acordaram:
• a redução de 12% das emissões até 2016, o que representa 248
milhões de toneladas de carbono até 2020 e 1,3 bilhões até 2030;
•

um financiamento e assistência técnica de tratamento de lixo com
o Banco Mundial, visando reduzir as emissões de metano; e
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•

a redução de cerca de 400 milhões de toneladas de emissões de
gases poluentes até 2020 (Rio+20, 2012b; PREFEITURA DO
RIO DE JANEIRO, 2012).
Pesquisa realizada pelo Carbon Disclosure Project mostrou que 64o/o das
iniciativas para combater a emissão de gases são financiadas pelos próprios
municípios, sem apoio dos governos nacionais (PREFEITURA DO RIO
DE JANEIRO, 2012), o que demonstra o grande poder das iniciativas locais.
Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável
Os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável foram uma iniciativa do governo brasileiro apoiada pela ONU. Ocorreram no Riocentro,
entre os 16 e 19 de junho.
Os Diálogos foram iniciados antes da Rio+20, por meio de uma plataforma digital de acesso público. Foram selecionados dez temas de debates,
a saber: desemprego, trabalho decente e migrações; desenvolvimento sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras; desenvolvimento sustentável para o combate à pobreza; economia do desenvolvimento
sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo; florestas; energia sustentável para todos; segurança alimentar e nutricional;
água; cidades sustentáveis e inovação; e oceanos. A discussão na internet
resultou em dez recomendações para cada tema, com a escolha de uma
recomendação que seria obrigatoriamente incluída no documento final.
Durante o evento no Riocentro, realizaram-se dez plenárias, uma para
cada tema. Cada plenária contou com a participação de dez painelistas,
convidados entre representantes da sociedade civil, governantes, cientistas e técnicos de todo o mundo, os quais debateram o tema entre si e
escolheram uma das dez recomendações propostas ao tema. O público
participou das plenárias, por meio de perguntas aos painelistas e votando
por sistema eletrônico nas recomendações do tema.
Assim, ao final produziu-se um documento com trinta propostas.
Para cada tema, a primeira proposta é oriunda dos debates na plataforma
digital, a segunda do público presente no Riocentro e a terceira dos painelistas. O Quadro 1 apresenta, resumidamente, as trinta recomendações
encaminhadas aos chefes de Estado. Verifica-se que muitas recomendações propostas são amplas e poucas têm prazo definido. Mas as recomendações são assertivas e tocam em questões repetidas em outros eventos,
como reforma fiscal, eliminação de subsídios a combustíveis fósseis, revisão dos critérios que regem o PNB, restauração de áreas degradadas e
desmatamento zero.
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Quadro 1. Temas e recomendações dos Diálogos para o
Desenvolvimento Sustentável encaminhados aos chefes de Estado.
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1. Colocar a educação no centro da agenda de Metas de Desenvolvimento Sustentável;
Desemprego, trabalho decente e migrações

1. Promover reformas fiscais que incentivem a proteção do meio ambiente e beneficiem os pobres;
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2. Comprometer-se com trabalho digno para todos até 2030, [••• ] bem como a uma proteção social para todos até 2030 [... ];
3. Obrigar os governos nacionais a respeitar os direitos humanos de todos os trabalhadores migrantes e suas famftias [...].
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RECOMENDAÇ0ES

TEMA

)>

Desenvolvimento Sustentável como resposta à crise econômica

);;

2. Criar um imposto sobre transações financeiras internacionais, com vista a contribuir para um Fundo Verde encarregado de promover trabalhos
decentes e tecnologias limpas;
3. Aadotar metas de desenvolvimento sustentável, que deverão ser assumidas por empresas, sociedade civil e setor público. [...]e devem abranger

c-

cinco áreas críticas: 1) [... ]atendimento às necessidades básicas de saúde, água potável, saneamento e dignidade de vida, 2) sistema de energia
sustentável, 3) fornecimento de alimentos sustentá'leis [... ]; 4) ambientes urbanos sustentáveis[...] e 5) indústria sustentável[...].

•

1. Promover a educação global[...];

::!.
N

o
.......

N

Desenvolvimento sustentável para combater a pobreza

Aeconomia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de
produção e consumo

2. Garantir a cobertura de saúde uni't1!rsal [...]
3. Promover o acesso equitativo à informação, participação, representação e justiça em nível local, nacional e global [...] e promover a inovação

de base.
1. Eliminar gradualmente os subsídios prejudiciais e desenvolver regimes fiscais verdes;
2. Incluir prejuízos ambientais no Produto National Bruto (PNB) e complementá-la com medidas de desenvolvimento social;
3. Promover contratos públicos sustentáveis em todo o mundo como um catalisador para padrões sustentáveis[ ...].

1. Restaurar 150 milhões de hectares de terras desmatadas e degradadas até 2020;
Florestas

2. Promover a ciência, tecnologia, inovação e conhecimento tradicional, a fim de [...]usar as florestas sem destruí-las;
3. Promover Desmatamento Zero até 2020, respeitando os direitos e conhecimento dos povos que vivem na e das 11orestas [...].

Segurança Alimentar e nutr1c1onal

1. Promover sistemas alimentares sustentáveis e contribuir para a melhoria da saúde;
2. Desenvolver políticas que estimulem a produção sustentável de alimentos voltados para produtores e consumidores;
3. Eliminar a miséria e a [.. ] desnutrição. Capacitar mulheres agricultoras, pequenos agricultores, jovens agricultores e povos indígenas. [.••]

1. Tomar medidas concretas para eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis;
Energia Sustentável para Todos

2. Estabelecer metas ambiciosas para a mudança para energia renovável;
3. Aumentar os investimentos e vontade política para garantir o acesso universal, equitativo e acessível de energia sustentável para todos, na
próxima década[...].

1. Promover abastecimento de água seguro, protegendo a blodfversidade, ecossistemas e fontes de água;
Água

2. Implementar o direito àágua; e
3. Adotar políticas globais mais ambiciosas afinmando a importância da gestão integrada da água, saneamento, energia e planejamento do uso da
terra, desenvolvimento, conservação e gestão em todas as escalas[.••].

1. Promover a utilização de resíduos como fonte de energia renovável em ambientes urbanos;
Cidades Sustentáveis e Inovação

2. Realizar planejamento prévio para a sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades;
3. Cada chefe de Estado deve Identificar uma cidade sustentável para desenvolver uma rede de compartilhamento de conhecimento e Inovação.
[ ]

...

Oceanos

1. Evitar a poluição dos oceanos por plásticos através da educação e colaboração da comunidade;
2. Lançar um acordo global para salvar biodiversidade do alto mar;
3. Tomar medidas imediatas para desenvolver uma rede global de áreas marinhas protegidas internacionais, promovendo simultaneamente ecossistema gestão das pescas com base, com especial atenção para os interesses da pesca artesanal.

Fonte: PNUMAb, 2012. Compilado pda autora.
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Críticas foram feitas aos Diálogos, alegando-se que a escolha dos temas foi dirigida, não incluindo questões fundamentais, como mudanças
climáticas e crise de biodiversidade. Os debates foram dificultados pela
exiguidade do tempo destinado à manifestação da plateia. Algumas organizações não governamentais recusaram-se a participar, para não referendar os Diálogos e o documento final da Conferência.
Entretanto, apesar da pertinência das críticas, os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável foram importantes por abrir espaço para a sociedade civil no ambiente oficial da ONU, pela qualidade técnica dos painelistas e pelo afá revelado pela plateia em manifestar-se, debater e votar.

Rio Climate CbAllenge
O Rio Climate Challenge (Rio Clima) ocorreu entre 11 e 17 de junho.
Foi uma iniciativa do Congresso Nacional brasileiro, por meio das Subcomissões Rio+20 da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da
Câmara dos Deputados, e da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, do Senado Federal. Constituiu um processo de simulação
de negociação de um acordo climático vinculativo internacional (RIO
CLIMATE CHALLENGE, 2012).
Participaram representantes de catorze países, entre cientistas, lideranças políticas, representantes de instituições privadas, especialistas
econômicos, executivos da indústria, funcionários de governo, instituições multilaterais e organizações não governamentais. Os participantes
foram convidados a estabelecer cenários de contingência viáveis para assegurar que o aumento da temperatura global permaneça abaixo de 2°C,
em relação aos níveis pré-industriais (RIO CLIMATE CHALLENGE,
2012).
Ao fmal, foi produzido um documento com oito recomendações dirigidas aos chefes de Estado presentes na Rio+20.
Em relação à economia verde, recomendou-se:
•

a reformulação do PIB, para que sejam excluídas, desse indicador,
as atividades negativas ao meio ambiente e incluídas as variáveis
ligadas ao desenvolvimento sustentável;

•

a atribuição de valor econômico aos serviços ambientais prestados
pelos ecossistemas;

•

o investimento em energias limpas, na recuperação ambiental e na
geração de empregos verdes;
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•

a substituição dos sistemas tributários e de subsídios por outros
vinculados à intensidade de carbono;

•

a eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis, com o estabelecimento de mecanismos de compensação social para fazer frente
às consequências diretas e indiretas sobre a economia familiar.

•

a reforma do sistema financeiro internacional mediante um
"Bretton Woods" do baixo carbono, instituindo-se mecanismos e
produtos capazes de atrair o capital financeiro internacional para
uma economia produtiva de baixo carbono.

Em relação à governança, recomendou-se:
•

a adoção de métrica unificada para dar mais transparência às
metas obrigatórias e objetivos nacionais voluntários no que diz
respeito à redução de emissões de GEE e de um "termômetrosímbolo", de grande visibilidade, nas ruas e praças de cidades de
todo o mundo, que vá indicando diariamente a concentração de
GEE na atmosfera e sua aproximação do limite de 450ppm.

•

o desenvolvimento de mecanismos internacionais para o clima assentados em regras, verificação e responsabilização internacional.

a ampliação da discussão da questão climática para outros foros
do sistema da ONU como o Conselho de Segurança, a outros
eventuais formatos de negociação, bem como sua inclusão na
agenda e na missão do G20.
O documento fmal do Rio Clima não alcançou o objetivo inicialmente proposto - um acordo internacional vinculativo sobre o clima.
Entretanto, o evento destacou-se pela excelência técnica dos participantes
e dos debates. Foi o único que discutiu profundamente as mudanças climáticas e elaborou propostas específicas durante a Rio+20 sobre o tema.
•

1• Cúpula Mundial dos Legisladores
A 1a Cúpula Mundial dos Legisladores realizou-se no Palácio Tiradentes (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), entre os dias
15 e 17 de junho. Foi organizada pela Globe lnternational, organização
que reúne parlamentares de todo o mundo em torno dos principais desafios ambientais. Estiveram presentes mais de trezentos parlamentares,
representando 86 países.
A Cúpula teve três objetivos:
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•

reconhecer o papel dos legisladores e fortalecer a capacidade dos
legisladores no monitoramento da implementação dos compromissos assumidos pelos governos feitos no Rio+20;

•

reconhecer o papel dos legisladores na elaboração e aprovação de
leis ambientais; e

•

examinar como o valor do capital natural pode ser integrado
dentro das economias nacionais (GLOBE INTERNATIONAL,
2012).

Ao fmal, aprovou-se o Protocolo dos Legisladores, com onze compromissos. O documento reconhece que a implantação dos objetivos da Eco92 foi dificultada pela falta de sua transposição efetiva para as legislações
nacionais; pela ausência de estrutura de monitoramento que favoreça a
prestação de contas por parte dos governos; e pela falta de engajamento
pleno e efetivo de ministérios da fazenda, de finanças e de economia com
esses objetivos (SENADO FEDERAL, 2012).
Os compromissos acordados são:
• renovar o compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável [...];
•

afirmar o princípio do não retrocesso no direito ambiental;

•

fortalecer a governança para o desenvolvimento sustentável nos
níveis internacional, regional e local;

•

fortalecer a resposta legislativa em nossos respectivos parlamentos
para atingir os objetivos da Rio;

•

fortalecer nosso comprometimento com políticas públicas sobre
desenvolvimento sustentável e uma economia verde inclusiva, respeitando a soberania nacional;

•

trazer a redução dos riscos de desastre para o centro dos debates
na formulação de políticas;

•

promover ou apoiar políticas públicas de erradicação da pobreza
no contexto do desenvolvimento sustentável;

•

incentivar a inclusão do capital natural nas contas nacionais de
nossos respectivos países;

•

fazer avançar legislação que integre a abordagem do capital natu-

ral na análise de políticas e no processo decisório;
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•

desenvolver um plano de controle por pane dos legisladores nacionais para fiscalizar nossos governos e seus compromissos em
relação à Conferência do Rio [...];

•

reunirem-se, a cada dois anos, no Rio de Janeiro, Brasil, na Cúpula Mundial de Legisladores com o intuito de destacar e companilhar as melhores práticas legislativas; relatar o progresso nacional
frente a cada um dos objetivos da Cúpula Mundial de Legisladores; e debater novas estratégias internacionais para o desenvolvimento sustentável.

O Protocolo dos Legisladores recomenda aos governos que ratifiquem
o Protocolo de Nagoya7 e os convoca a apoiar os legisladores em seus
esforços de promulgação de leis, de fortalecimento da fiScalização e de
controle da implementação dos compromissos assumidos na Eco-92.
A Cúpula dos Legisladores representa um movimento imponante de
engajamento dos parlamentos no monitoramento dos objetivos e metas das Conferências da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento
sustentável. O Protocolo dos Legisladores aprovado traz, para o rol de
documentos aprovados na Rio+20, o tema capital natural e valoração
da biodiversidade, que se conecta com economia verde e pagamento por
serviços ambientais, abordados em "O Futuro que Queremos". Além
disso, o documento também coloca em relevo o Protocolo de Nagoya,
importante acordo que insere metas de conservação da biodiversidade no
âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica.
Encontro Mundial de Juristas Ambientais

O Encontro Mundial de Juristas Ambientais ocorreu entre 15 e 17
jwilio, no Jardim Botânico. Foi promovido pelo Centre Inttrnational de
Droit Compari de l'Environnement (CIDCE), associação científica vinculada à Universidade de Limoges (França), em conjunto com a Fundação
Getúlio Vargas.
Reuniu 86 juristas ambientais de todos os continentes, com o objetivo
de discutir uma extensa pauta: responsabilidade ambiental das empresas,
direito à alimentação, proteção de áreas naturais, governança florestal,
acesso à energia, direitos humanos em caso de desastres, sustentabilidade
ambiental, refugiados ambientais, principio da não regressão do direito ambiental como condição de desenvolvimento sustentável, patrimô7

O Protocolo de Nagoya é o resultado da l{)a. Co~ncia das Panes da Convenção sobre Diversidade Biológica, realizada pela ONU em Nagoya, no Japão, em 2010. O tema é tratado em artigo
específico sobre biodiversidad.e, nesta revist:1..
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nio ambiental, marco institucional para o desenvolvimento sustentável,
direito a um mediador para as gerações futuras, proteção dos recursos
marinhos e gestão integrada das zonas costeiras, exploração do petróleo,
efetividade do direito ambiental, participação da sociedade civil e papel
das avaliações de impacto ambiental nacional e transfronteiriço.
O Encontro teve como resultado a Declaração sobre os Engajamentos
pós-Rio+20, no qual são apresentadas cinco solicitações. Inicialmente, o
documento destaca, entre outros aspectos, a participação ativa e esperançosa da sociedade civil, das empresas ecológica e socialmente responsáveis
e da maioria dos Estados na Rio+20. Aflrma que a eflcácia dos tratados
internacionais como via política e jurídica de progresso da comunidade
no seio dos Estados depende de mecanismos de controle do respeito às
suas disposições. E requer:
• aos Estados e à ONU, que as milhares de propostas recolhidas
durante o processo de participação à Rio+20 sejam preservadas e
agrupadas, para servir imediatamente de base aos novos engajamentos tomados no pós-Rio+20;
•

que seja inscrita na ordem do dia das instâncias competentes das
Nações Unidas a atualização da Agenda 21, sugerindo-se sua
aprovação pela Assembleia Geral em sua próxima sessão;

•

que os Estados, a ONU e as organizações internacionais convoquem reuniões de txperts, para negociação e adoção de novos
acordos internacionais sobre diversos temas: o pacto internacional
sobre meio ambiente e desenvolvimento; as avaliações de impacto
ambiental e social; os solos; a poluição de origem telúrica dos
mares e oceanos; a exploração petrolffera offihorc; a paisagem; as
nanotecnologias; a proteção do meio ambiente em caso de conflitos armados; o reporting do desenvolvimento sustentável pelas
empresas; as energias alternativas e sustentáveis; a biodiversidade
e a proteção fundiária dos espaços naturais e rurais;

•

que seja feita a revisão dos estatutos e regimentos internos de todas as organizações internacionais, universais e regionais, para
consagrar o espaço e o papel das organizações não governamentais
ambientais em todas as instâncias internacionais, conforme a Declaração de Almaty, da COP de 2002 da Convenção de Aarhus; e

•

aos órgãos competentes das Nações Unidas, que iniciem imediatamente as negociações para dar estatuto jurídico internacional
aos deslocados ambientais.
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A Declaração do Encontro de Juristas trata de dois pontos especialmente importantes: a participação de organizações não governamentais
ambientais nos organismos internacionais e o reconhecimento das Nações Unidas do "refugiado ambiental", pessoa que é obrigada a deixar sua
casa e país em decorrência de desastres naturais ou tecnológicos.

Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20
O Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20 foi promovido
pelo Global Compact Local Network, vinculado às Nações Unidas. Ocorreu entre 15 e 18 de junho e reuniu mais de 2.700 participantes, com
o objetivo de discutir a incorporação das questões socioambientais na
gestão empresarial. As discussões seguiram os seguintes eixos: energia e
clima, água e ecossistemas, agricultura e alimentação, desenvolvimento
social, urbanização e cidades e economia e finanças do desenvolvimento
sustentável (PACTO GLOBAL, 2012).
O Pacto Global das Nações Unidas reúne cerca de 7.000 signatários
corporativos de 135 países. Entre os resultados almejados pelo Fórum,
destacam-se: provar que a sustentabilidade corporativa é elemento essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável e ressaltar a necessidade
urgente da ONU, de engajar o setor privado como parceiro fundamental;
apresentar inovações tecnológicas e sociais, enfatizando que já existem
muitas soluções para os desafios da sustentabilidade que podem ser mais
amplamente adotadas se tiverem apoio adequado, de governos e de investidores; demonstrar que as Redes Locais do Pacto Global são plataformas
robustas para ação empresarial em nível local; demonstrar a influência
crítica de outras panes interessadas (investidores, bolsas de valores, universidades e escolas técnicas e cidades) no esúmulo à sustentabilidade corporativa; motivar um número crescente de empresas a se comprometer
com os princípios da sustentabilidade universal e relatar seu desempenho;
mobilizar um grande número de compromissos com ações e parcerias
com empresas e outras partes interessadas; servir de inspiração e motivação para que os governos passem para uma economia verde, e tomar
medidas para apoiar práticas responsáveis de negócios, em nível global
(PACTO GLOBAL, 2012).
O Fórum de Sustentabilidade Corporativa serviu como plataforma de
lançamento de centenas de novas atividades, recursos e compromissos de
ação por parte das empresas individuais, sociedades múltiplas e parcerias
público-privadas. Entre os resultados alcançados, vale citar:
• cerca de duzentos compromissos de ação anunciados pelas empresas durante o Fórum, nas áreas social, econômica e ambiental;
Relatos

•

mais de duzentos diretores de empresas brasileiras endossaram as
Contribuições Empresariais para a Promoção de uma Economia
Verde e Inclusiva, que estabelece dez compromissos a serem cumpridos até o final de 2012;

•

o lançamento de um novo quadro de políticas empresariais, para ajudar as empresas no desenvolvimento, implementação e divulgação de
políticas e práticas relacionadas aos ecossistemas e à biodiversidade.

•

o anúncio, por dezesseis empresas e outras interessadas do setor de
alimentos e agricultura, do compromisso de liderar o desenvolvimento de princípios empresariais globais e voluntários sobre boas
práticas e políticas para a agricultura sustentável;

•

o lançamento de um comunicado especial assinado por 45 diretores
executivos e direcionado aos governos, tratando da importância de
alcançar a sustentabilidade hídrica global, bem como a introdução
de um Centro de Ação para a Ágtia (Wflter Action Hub) global, a
primeira plataforma online do mundo que irá reunir empresas, governos, organizações da sociedade civil e outros interessados em tomo
de projetos de gestão hídrica em bacias hidrográficas e de captação;

•

o endosso de mais de setenta empresas, governos e organizações
internacionais à Plataforma de Indústria Verde;

•

o lançamento de um guia de melhores práticas empresariais sobre
"Energia Sustentável para Todos";

•

o compromisso, por parte de cinco bolsas de valores (que, coletivamente, abarcam mais de 4.600 empresas), de promover o investimento sustentável, um primeiro passo na direção de um maior
apelo mundial, pelas bolsas de valores, para a divulgação de dados
de sustentabilidade e desempenho das empresas cotadas;

•

a apresentação pelos principais executivos de 37 bancos, fundos
de investimento e companhias de seguros da Declaração de Capital Natural, voltada à integração de considerações referentes ao
capital natural em seus produtos e serviços;

•

o lançamento de uma declaração para as Instituições de Ensino Superior, endossada por mais de 260 escolas de negócios e universidades
de todo o mundo, que compartilham o compromisso de incorporar
as questões de sustentabilidade ao ensino, pesquisa e em suas próprias
atividades organizacionais e de gestão (PACTO GWBAL, 2012).
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Ainda segundo o Pacto Global (2012), a sustentabilidade corporativa
ainda não penetrou a maioria das empresas ao redor do mundo. Para atingir
ampla escala, aponta a necessidade de incentivos econômicos, para valorizar a
sustentabilidade e torná-la rentável, e, da parte dos governos, o cumprimento
de suas próprias obrigações de sustentabilidade e a criação de ambientes propícios para que as empresas contribuam para o desenvolvimento sustentável.
Sandra Rios, diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, em seminário promovido pela Câmara dos Deputados sobre economia verde (CMADS e FRENTE PARLAMENTARAMBIENTALISTA,
2012), aôrmou que "as questões do desenvolvimento sustentável já estão influenciando os fluxos de comércio, as decisões de investimento e as percepções sobre política industrial" {p. 40). Mas, a agenda de reconversão (para
uma política industrial verde) requer "forte intervenção do Estado para dotar
as economias dos países de condições, de instrumentos políticos e econômicos para que caminhem no rumo do processo de reconversão" {p. 42).
De qualquer forma, a participação das empresas em um fórum de sustentabilidade e adoção de compromissos por parte de uma parcela, ainda
que pequena, do mundo corporativo é, em si, um avanço.

4. A Rio+20: avanço ou retrocesso?
Ao término da Rio+20, as opiniões sobre seus resultados foram divergentes. Para representantes do governo brasileiro, o documento final da
Rio+20 supera o das conferências anteriores. Para a Ministra do Meio
Ambiente, lzabdla Teixeira, a Rio+20 abre um processo de negociação até
2015, na definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de um
novo tratado sobre o clima e da nova regulamentação sobre os oceanos. Ela
cita avanços em relação à discussão sobre o PIB, o fortalecimento do Pnuma e o debate sobre consumo sustentável {BATISTA, 20 12). Para a Ministra, o grande ganho da Conferência foi o multilateralismo, especialmente a
futura criação do Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável, em substituição à Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
A criação do Fórum reforçaria o multilateralismo e criaria condições para
a avaliação da implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(SANTANNA, 2012). Afirmou-se, ainda, que a diplomacia brasileira conseguiu um fato inédito: um acordo assinado por 100% dos representantes,
fechado antes da chegada dos Chefes de Estado (LARA, 2012).
Para muitos representantes da sociedade civil e da mídia, entretanto,
o término da Rio+20 culminou com uma onda de desesperança e pessimismo quanto a avanços em relação aos temas principais da Conferência
- economia verde, pobreza e governança - e quanto a temas ambientais
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específicos, sobretudo mudanças climáticas. Afirmou-se que "O Fumro
que Queremos" não contém nada de novo, somente "reafirma 59 vezes
ideias já ventiladas em outros encontros do gênero sem nunca saírem
do papel"; o documento "não deu cabo da discussão central sobre como
conciliar desenvolvimento e meio ambiente sob o chapéu da economia
verde"; houve "um deserto de resoluções práticas"; "cumpriu-se o único
objetivo possível em uma conferência com tão distintos interesses em
jogo: a meta de fixar metas" QIMENEZ, 2012). As previsões quanto ao
acordo final da Conferência eram ruins, mas "o documento final ficou
abaixo das expectativas, sendo o mínimo denominador comum" e "mais
uma vez os governantes postergaram decisões imponantes para que os países possam suplantar os desafios da desigualdade social e da degradação
ambiental do planeta'' (NUNES, 2012). "O documento final, aprovado
por 193 países, é pífio. [... ]Nada de concreto foi decidido, todos os compromissos pela sustentabilidade ficaram para depois ... " (BETIO, 20 12).
Todavia, se o documento oficial ensejou críticas contundentes, o mesmo não se deu com os resultados dos eventos paralelos. De modo geral,
afirma-se que a participação da sociedade civil foi significativa e que houve
avanços no posicionamento de representantes empresariais e de prefeitos.
Foram bastante enaltecidas as iniciativas apresentadas pelo C40, grupo dos
prefeitos das maiores cidades do mundo, que representam mais de quinhentos milhões de habitantes. Pane significativa dos problemas ambientais, como resíduos sólidos, poluição hídrica e atmosférica e ocupação desordenada do solo, está relacionada com a gestão urbana. O engajamento
dos governos locais é essencial, como preconiza a Agenda 21.
Algumas grandes empresas também apresentaram projetos de sustentabilidade, como a Coca-Cola, que se comprometeu com projetos de
replantio de árvores, recuperação de rios e com a redução de 21 o/o do consumo de água, e a Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV), que,
nos últimos dez anos, reduziu o consumo de água em 33%, para produzir
a mesma quantidade de bebida (ALECRIM, 2012). A Microsoft comprometeu-se com a neutralização das emissões decorrentes de seus bancos
de dados, laboratórios de desenvolvimento de programas e viagens aéreas
de seus profissionais, por meio da compra de créditos de carbono, a partir de 1° de julho de 2012 (LIMA JR., 2012). São, no entanto, projetos
pontuais que ainda não alcançaram escala, como afirmaram os próprios
empresários, reunidos no Fórum de Sustentabilidade Corporativa.
De qualquer forma, os resultados da Rio+20 parecem mostrar "que a
sociedade está pronta e disposta para efetuar mudanças necessárias, mas estas
novas perspectivas ainda esbarram diante de governantes resistentes e conser-
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vadores" (DRUMMOND et al., 2012). Quem esteve presente na Conferência pode constatar que o grau de participação da sociedade civil nos eventos
paralelos evidencia que (pelo menos) uma parcela da população brasileira
almeja os avanços necessários rumo à susrentabilidade socioambiental.
Como ressaltou o Valor Econômico (2012), empresas nacionais e
multinacionais e movimentos sociais indicam que, desde a Eco-92, "a
consciência e as ações para corrigir os rumos desastrosos do planeta se ampliaram em número e profundidade". E, apesar dos insucessos da Rio+20,
as conferências intergovernamentais têm o valor de mobilizar governos e
sociedade e manter aceso o debate sobre os problemas ambientais.
O Brasil, como país organizador da Conferência, dispôs-se a pagar
o preço dos resultados fracos de um documento final consensual, mas
que pouco compromete. Porém, seria injusto creditar o resultado ruim à
diplomacia brasileira, num cenário mundial marcado pela crise financeira
internacional e com a falta de apoio das principais lideranças poHticas do
mundo. Houve impasse geral na definição de quem vai assumir os custos
financeiros da transição para a sustentabilidade.
No entanto, o Brasil pode estar perdendo a oportunidade de fazer a sua
parte. Como ressalta Rollemberg (20 12), "o Brasil é, entre os maiores países
do mundo, o que tem melhores condições de inaugurar um novo modelo de desenvolvimento efetivamente sustentável. Nossos diferenciais competitivos são: água abundante, matriz energética diversificada com grande
potencial renovável, capacidade agrícola para gerar segurança alimentar,
riquíssima biodiversidade e diversidade cultural. Nosso grande desafio é
construir convergências internas sobre esses temas, que devem produzir
compromissos em relação à educação e ao desenvolvimento tecnológico".
Lima Jr. (2012), afirma que associamos o Japão à alta tecnologia, a
Itália ao design, a França à moda. Por que não investirmos seriamente para
melhorarmos nosso diferencial competitivo, fazendo da sustentabilidade
a marca do Brasil?
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