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Carta aberta aos
presidenciáveis
Rio de Janeiro, 4 de abril de 2022*.
Excelentíssimos candidatos à Presidência da República,
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) é uma associação civil sem fins lucrativos, que promove
o desenvolvimento sustentável por meio da articulação junto aos
governos e à sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas
mais atuais do tema. Reúne, atualmente, mais de 80 grupos empresariais com atuação no Brasil, cujo faturamento equivale a 47% do PIB
brasileiro e que geram 1,1 milhão de empregos.
Desde 2014 o CEBDS tem assessorado os candidatos à Presidência em relação à sustentabilidade, com soluções que trazem maior
competitividade e prosperidade dentro dos quatro anos de mandato.
Lançamos a “Agenda CEBDS - Por um País Sustentável” nas duas últimas eleições presidenciais, um projeto construído por lideranças de
grandes grupos empresariais. Seguimos com esse trabalho em 2022.
A construção das pautas para o futuro do país tem como premissa
básica a democracia. Esse é um pilar inegociável, que deve ser preservado e defendido. Não existe desenvolvimento sustentável sem
democracia.
Nesta carta aberta, o CEBDS traz a visão do setor empresarial brasileiro sobre o desenvolvimento do país, com pontos que não podem
deixar de ser observados dentro de um plano estratégico para colocar o Brasil como protagonista da nova economia verde global.
É certo que já não existe qualquer outra possibilidade de desenvolvimento que não seja ambientalmente correto, socialmente justo e
economicamente viável. No atual modelo, a preservação do meio ambiente e a garantia dos direitos humanos são, na maioria das vezes,
preteridas pelo desenvolvimento econômico. Isso provoca impactos
nas presentes gerações e que também serão sentidos pelas futuras, em grau ainda mais profundo. É o caso da emergência climática,
resultante de fatores como queima de combustíveis fósseis, desmatamento e descarte de resíduos sólidos.

O MUNDO ESTÁ EM
TRANSFORMAÇÃO
PARA UMA
ECONOMIA VERDE,
MAIS LIMPA,
INCLUSIVA E ATENTA
AOS DIREITOS
HUMANOS. O BRASIL
TEM POTENCIAL
PARA LIDERAR ESSA
AGENDA – E DELA
SE BENEFICIAR.

A adoção de práticas sustentáveis traz ganhos ambientais e sociais e
é benéfica para os negócios. Qualquer ação em direção oposta a essa
significa perda de competitividade, represálias comerciais e prejuízos
ao mercado nacional, afetando a geração de empregos e renda.
*O texto foi atualizado no dia 8 de agosto de 2022.
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O mundo está em transformação para uma economia verde, mais
limpa, inclusiva e atenta aos direitos humanos. O Brasil, por suas
características físico-geográficas e sociais, aparece como um dos
Estados com maior potencial para liderar essa agenda – e dela se
beneficiar. Temos a oportunidade ímpar de promover a redução de injustiças sociais, inclusão e prosperidade com base em atividades de
baixo carbono e que não esgotem nossos recursos naturais, criando
empregos qualificados e atraindo investimentos.
O desenvolvimento sustentável deve direcionar todo e qualquer
governo - essa não é uma agenda partidária, mas de Estado e de toda
a sociedade brasileira. Honrar os compromissos já assumidos pelo
país, nacional e internacionalmente, é o primeiro passo dessa jornada. Nesse sentido, o CEBDS destaca os seguintes compromissos
assumidos pelo Brasil e que devem ser observados:
O dever de respeitar, proteger e garantir direitos
humanos, promovendo-os em todos os setores da
sociedade (Constituição Federal);
Zerar o desmatamento ilegal até 2028 (Conferência
do Clima da ONU - COP 26);
•

Reduzir, até 2030, 50% das emissões de gases de
efeito estufa, em comparação com os níveis de
2005, e neutralizar a emissão até 2050 (Conferência
do Clima da ONU - COP 26);
Reverter a perda florestal e a degradação do solo
até 2030, fomentando o desenvolvimento sustentável e promovendo uma transformação rural inclusiva
(COP 26 - Declaração dos Líderes de Glasgow sobre
Florestas e Uso do Solo);

•

Diminuir em 30% as emissões de metano até 2030,
em relação aos níveis de 2020 (COP 26 - Compromisso Global do Metano);
Cumprir as metas que vierem a ser estabelecidas na
COP15 de Biodiversidade;
Universalizar os serviços de saneamento básico
até 2033 e assegurar a disposição final adequada
dos rejeitos sólidos até 2024 (atualização do Marco
Legal do Saneamento – lei federal 14.026/2020).

Honrar os compromissos já assumidos
pelo país, nacional e internacionalmente, é o
primeiro passo dessa jornada.
4

CEBDS

CARTA ABERTA AOS PRESIDENCIÁVEIS

Não se pode perder de vista os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs) estabelecidos pela Organização das Nações
Unidas, que se desdobram em 169 metas e que deverão ser atingidos
até 2030, bem como os parâmetros de Empresas e Direitos Humanos da ONU, que apontam como necessária a elaboração de normas
específicas e a adoção do Plano Nacional de Ação sobre Empresas e
Direitos Humanos.
Considerando o potencial do país para liderar a economia verde e
a urgência da mudança, agravada pela pandemia de Covid-19, é
essencial que o plano de governo dos candidatos à Presidência da
República considere os compromissos já assumidos, com a indicação clara das medidas que serão adotadas para atingi-los. Assim,
o CEBDS propõe as 12 linhas de ação abaixo para o cumprimento
dos compromissos já assumidos pelo Brasil.

AS 12 PROPOSTAS DO SETOR EMPRESARIAL

CEBDS

1.

Reduzir o desmatamento ilegal em 15% ao ano em
2023 e 2024 e em 40% ao ano em 2025 e 2026,
tendo como base os índices do ano de 2022 - essa
é uma medida fundamental para o sucesso do compromisso climático do país e para valorizar aqueles
que atuam de acordo com a legislação;

2.

Desenvolver um plano de ação para colocar em
prática a Declaração dos Líderes de Glasgow sobre
Florestas e Uso do Solo, prevendo medidas que viabilizem o reflorestamento de 18 milhões de hectares
de florestas até 2030 e a recuperação de 30 milhões
de hectares de áreas de pastagens degradadas;

3.

Criar um mercado de carbono regulado nacional,
bem como um sistema de registro de compensações de emissões de gases de efeito estufa, e
estimular o mercado voluntário de carbono – observando os padrões e as práticas internacionais –,
garantindo a competitividade da nossa indústria e
valorizando as soluções agroflorestais que nosso
país oferece;

4.

Construir um plano de ação para redução de emissões de metano, levando em consideração todas
as fontes de emissão existentes no país, e estabelecer diretrizes que incentivem essa diminuição, a
exemplo do aproveitamento energético na forma de
biocombustíveis, como o biogás;

5.

Promover sistemas alimentares com práticas agrícolas sustentáveis, de forma inclusiva e rastreável,
que vão aumentar a produtividade, reduzir perdas e
desperdícios e regenerar paisagens, além de contribuir para a erradicação da fome;

É ESSENCIAL
QUE O PLANO DE
GOVERNO DOS
CANDIDATOS À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
CONSIDERE OS
COMPROMISSOS
JÁ ASSUMIDOS,
COM A INDICAÇÃO
CLARA DAS
MEDIDAS QUE
SERÃO ADOTADAS
PARA ATINGI-LOS.
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6.

Elaborar um plano para a redução das desigualdades sociais focado na geração de emprego
e renda, na recuperação do déficit educacional
agravado pela pandemia de Covid-19, na ampliação da rede de atenção à saúde e na garantia de
direitos fundamentais, com a inclusão e o combate
à discriminação contra grupos sociais minoritários
e vulneráveis;

7.

Estabelecer procedimentos para aplicação das
regras de consulta prévia, livre e informada da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, garantindo
o respeito a esse direito e a segurança jurídica para
as atividades econômicas nessas áreas, com o consentimento das populações tradicionais;

8.

Desenvolver, no primeiro ano de governo, e colocar em prática um plano estratégico de transição energética, com medidas de curto, médio e
longo prazo, centrado na expansão de energias
renováveis, na eficiência energética, no incentivo
e fomento à mobilidade híbrida - combinando a
eletrificação dos veículos com a utilização dos
biocombustíveis -, na digitalização do setor elétrico e no empoderamento dos consumidores;

9.

Ratificar as metas que vierem a ser definidas por
acordo na COP15 de Biodiversidade e desenvolver a estratégia e plano de ação nacional para o
seu cumprimento;

10.

Fortalecer o licenciamento ambiental e aparelhar
as autoridades competentes, de forma a assegurar
o rigor técnico essencial ao princípio da prevenção
e precaução de danos socioambientais e, ao mesmo tempo, garantir maior agilidade aos processos;

11.

Acabar com os lixões e assegurar a disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos sólidos até 2024, bem como estimular o avanço do
saneamento básico, visando a universalização do
serviço até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90%
contem com coleta e tratamento de esgoto;

12.

Criar um ambiente favorável à inovação tecnológica, com o fortalecimento de marcos legais,
colocando o país na trilha da competitividade e
da nova era econômica.

Essas propostas - que devem ser abordadas de forma
integrada, apesar de listadas individualmente - visam
estimular o governo brasileiro a desempenhar um
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papel de vanguarda na transição para um desenvolvimento
sustentável, que reduza as
desigualdades e que propicie
condições competitivas ao setor
empresarial brasileiro, de forma
ambiental e socialmente responsável. São medidas que ajudarão
a fazer com que o país aproveite
as oportunidades criadas pela
transformação da economia
global, gerando novos negócios,
empregos qualificados e renda.
É relevante também que o governo federal articule suas políticas públicas junto aos governos
estaduais e municipais, em um
ambiente de cooperação entre
os entes federativos.
Não se perca de vista, ainda, a
relevância de fazer do Brasil um
país confiável, que privilegie a
comunicação aberta e informações transparentes, livre
de corrupção, com segurança
jurídica e práticas responsáveis,
aderentes aos requisitos internacionais, a exemplo daqueles
exigidos pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Esta eleição será decisiva para
o futuro do Brasil. É a hora de
mostrar que temos um Estado
Democrático de Direito com
instituições fortes e atuantes. É
também o momento de aproveitarmos as oportunidades de
geração de emprego, renda e
protagonismo que surgem com
a pauta da sustentabilidade.
O CEBDS, em nome do setor
empresarial, segue à disposição
dos candidatos para contribuir na
construção de suas propostas.
Marina Grossi
Presidente do CEBDS
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