
Ratificar o Acordo de Paris é fundamental para instalar um novo 

modelo de desenvolvimento 

Em menos de dois meses, no dia 22 de abril, o Brasil deve participar de uma 

cerimônia convocada pela ONU, em Nova York, para que as nações deem 

início à ratificação formal das metas assumidas na COP 21. A partir dessa data, 

os signatários têm o prazo de um ano para depositar suas INDCs, que deixam 

de ser intenções voluntárias e se transformam em compromissos de fato (por 

isso perdem o “i” de intenções da sigla e passam a se chamar NDCs).  

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura reforça que o Brasil deve 

confirmar o mais breve possível suas metas do clima, realizando todos os 

passos (legais e de ordem prática) necessários internamente. Assim, 

demonstrará mais uma vez sua capacidade de protagonismo, como ocorrido 

durante as negociações de Paris. Vale ressaltar que o Acordo do Clima entra 

efetivamente em vigor quando mais de 55 países, que somem pelo menos 55% 

das emissões globais de gases de efeito estufa, tiverem completado o 

processo de ratificação. 

Para a Coalizão, que representa diversos setores da sociedade engajadas na 

questão das mudanças climáticas, trata-se do ensejo para o Brasil transformar 

suas vantagens comparativas em vantagens competitivas, direcionando seu 

desenvolvimento para um novo modelo, mais inclusivo e sustentável, baseado 

na economia de baixo carbono. Nesse momento em que o país atravessa uma 

crise econômica de grande amplitude, as tecnologias e oportunidades das 

iniciativas de baixa emissão de gases de efeito estufa são estratégicas para 

mudanças reais, positivas e rentáveis.  

A Coalizão tem avaliado as prioridades para viabilizar a implementação da 

INDC brasileira por meio de seus grupos de trabalho. São dezenas de 

especialistas de diferentes áreas, organizações da sociedade civil e empresas, 

trabalhando voluntariamente para identificar os principais desafios e ações, 

de forma que as metas sejam cumpridas, em setores como agricultura, 

reflorestamento e bioenergia.  

Sobre a Coalizão Brasil 

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura é um movimento multissetorial que se 

formou como o objetivo de propor ações e influenciar políticas públicas que levem ao 

desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, com a criação de empregos de 

qualidade, o estímulo à inovação, à competitividade global do Brasil e a geração e 

distribuição de riqueza a toda a sociedade. Mais de 100 empresas, associações 

empresariais, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil já aderiram à 

Coalizão Brasil – www.coalizaobr.com.br. 
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