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esolvemos abrir este IREE Eco News trazendo a íntegra de artigo da
ex-ministra do meio-ambiente Izabella Teixeira, publicado no último
dia 23/03, no jornal Valor Econômico, onde ela fala com bastante
propriedade dos tempos que vivemos, dos desafios que a crise
ambiental impõe ao mundo, da nova governança global que esses
tempos exigem, e o desafio diferenciado e particular do Brasil nesse
contexto. Vale a leitura.

Artigo: ESG, indo além do ‘greenwishing’ ?
Por Izabella Teixeira*
Artigo publicado originalmente em:

https://valor.globo.com/empresas/esg/coluna/esg-indo-alem-do-greenwishing.ghtml
“Os tempos são outros, tomados por incertezas e vulnerabilidades e por dinâmicas de
vida incomuns. O desafio reside sobre os possíveis futuros. Um olhar político viciado
pela inércia modela as transições, com uma movimentação ainda fortemente guiada
por interesses do passado. Nos desafios impostos pela crise ambiental-climática,
ainda predomina ignorar a urgência do presente. É preciso ter ambição política
de mudar. A envergadura da mudança demanda um forte alinhamento com a
ciência e o engajamento dos atores estatais e não estatais com responsabilidade
compartilhada.
A crise ambiental planetária, materializada pelas mudanças climáticas, a perda da
biodiversidade e a poluição e pela exposição das desigualdades sociais, evidencia
de forma concreta as nossas incapacidades, desatenção e até arrogância na relação
do homem com a natureza. Não há como controlar a natureza e as transformações
que já se experimentam no planeta. Quaisquer caminhos a serem trilhados daqui
por diante partem do já consolidado aumento de temperatura em 1.10 Celsius da
superfície terrestre, do insustentável uso de recursos naturais e da perda acelerada
de biodiversidade.
Uma metamorfose do mundo mais do que se insinua, se anuncia. Um contexto
de polarizações emerge do negacionismo ao fatalismo climático. Emergem as
intenções verdes ou greenwishing, onde o convencimento do agir existe, mas o
descompasso entre o agir de fato e o deixar para trás o passado resiste.
A adoção do Acordo de Paris, em 2015, definiu um outro jogo e regras para
lidar com a crise ambiental-climática, além da dimensão da responsabilidade
compartilhadas ao engajar os atores não estatais. A redução de emissões de
carbono, a neutralização e a descarbonização da economia global, assim como as
necessárias ações de resiliência e adaptação não podem ser alcançadas somente
pelos Estados signatários do Acordo. As ações protagonizadas por atores não
estatais, conferindo responsabilidades individuais às empresas e aos agentes
financeiros, são parte da equação da economia de baixo carbono. Transparência,
credibilidade, confiança, responsabilidade e integridade ambiental se somam à
exigência por inovadores sistemas de governança, avanços no gerenciamento dos
riscos climáticos associados aos negócios, compromissos efetivos com o ambiental
e o social e a necessidade de adoção de uma taxonomia do ESG.
Além de transparência, integridade e confiança, os desafios de abraçar o ESG
encerram temas como acesso e disponibilidade de dados e métricas, repactuação
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socioambiental entre empresas e sociedade, mudanças nos modelos de negócios,
enfrentamento aos passivos sociais e ambientais, ou seja, posturas que vão além
de circunstâncias e conjunturas. O entendimento de que os passivos herdados se
somam aos passivos climáticos e impactam os aspectos reputacionais precisa estar
presente. Os desafios internos vão além das práticas de ticking the box e se estendem
ao país e aos seus interesses de inserção no mundo. As realidades off-line e online
devem ser lidas pela taxonomia do ESG. É uma processo transformador e complexo
exposto por elevados graus de subjetividade dos atuais sistemas de governança e
pelas insuficiências na relação com a sociedade e com o poder público.
Embora as expectativas com a taxonomia ESG sejam reais, as fragilidades e a volatilidade
do greenwishing corporativo estão presentes e particularmente expostos pela pressão
do curto-prazo. O compromisso com a visão de futuro não pode ser percebido como
uma estratégia de “ganhar tempo” ou de adiamento de decisões estruturantes. O
embate geopolítico, econômico e social que envolve o phasing down & phasing out das
fontes causadoras da crise climática encerra os limites do greenwishing corporativo,
além de expor possíveis contornos de greenwashing de sistemas ESG.
No Brasil, há especificidades que precisam ser observadas, além das diferenças em
relação a outros países, das demandas de investidores internacionais e da existência
de ativos socioambientais cuja proteção tem dimensão planetária. Na relação com
a sociedade brasileira, talvez resida o maior dos desafios da taxonomia de ESG.
É necessário lidar com as diferenças de visões que marcam, muitas vezes, a pouca
credibilidade e a frágil relação de confiança mútua. A repactuação socioambiental, o
estabelecimento de precisos interesses comuns, além de valores compartilhados são
desafios não mais adiáveis na trajetória da taxonomia ESG no país. Além de clareza
do que envolve a co-responsabilidade dos setores empresarial e financeiro, o lidar
com o curto-prazismo de forma coerente e transparente é uma exigência sem volta.
Os sistemas de governança precisam resolver as ambiguidades, as incoerências e os
“vazamentos” que afetam a credibilidade e a confiança na taxonomia de ESG.
A sociedade brasileira precisa voltar-se à agenda de desenvolvimento com ambição
contemporânea e ter clareza das condições para que as atuais vantagens comparativas
possam ser também competitivas numa realidade econômica global de emissões
evitadas.
É imperativo conceber novos espaços para o exercício do papel político das empresas
e dos bancos e para a decisão informada sobre competitividade da economia nacional
de baixo carbono. Faz-se estratégico saber o que o país quer de fato, conhecer o que
está acontecendo no mundo, desenhar novos modelos de negócios, considerar a
perspectiva (geo)política do Green Global South (não somente as relações Norte-Sul)
e dimensionar a magnitude do risco climático no seus interesses de investimentos
e de financiamento. O Brasil tem de superar as atuais incoerentes intenções verdes
e afirmar as trajetórias de uma economia verde, inclusiva e justa. A plataforma ESG
brasileira precisa desse GPS.”
* Izabella Teixeira é ex-ministra do Meio Ambiente e conselheira emérita do Centro
Brasileiro de Relações Internacionais.
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MUNDO
175 países aprovam resolução
histórica para eliminar poluição do
plástico

Avanço da mudança do clima torna
ainda mais urgente a necessidade
de adaptação, diz IPCC

175 países votaram a favor de uma resolução histórica
que pretende acabar com a poluição do plástico. A
votação aconteceu durante a Assembleia das Nações
Unidas do Meio Ambiente, organizada pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA),
em Nairobi, no Quénia.

Toda a humanidade está exposta aos mares revoltos
da crise climática, mas enquanto alguns navegam
em iates e transatlânticos, outros mal conseguem
boiar agarrados a pedaços de isopor. Estes últimos
estão entre os mais de 3,3 bilhões de pessoas que
hoje já são vulneráveis aos impactos das mudanças
climáticas, de acordo com as informações do
novo relatório do IPCC lançado na 2a feira (28/2) e
comentado por Emilio Sant’Anna no Estadão.

https://unric.org/pt/175-paises-aprovam-resolucaohistorica-para-eliminar-poluicao-do-plastico/

https://climainfo.org.br/2022/03/03/avanco-damudanca-do-clima-torna-ainda-mais-urgente-anecessidade-de-adaptacao-diz-ipcc/

Emissões de carbono do
desmatamento são muito maiores
do que se pensava, revela estudo
As emissões de carbono fruto do desmatamento em
regiões tropicais neste século são muito maiores do
que se pensava anteriormente, dobrando em apenas
duas décadas e ainda acelerando, de acordo com um
estudo publicado nesta segunda-feira (28) na revista
científica Nature Sustainability.
https://umsoplaneta.globo.com/clima/
noticia/2022/02/28/emissoes-de-carbono-dodesmatamento-sao-muito-maiores-do-que-sepensava-revela-estudo.ghtml

China avança desenvolvimento
verde e de baixo carbono
Várias partes da China estão realizando esforços
concretos para acelerar a transição abrangente do
país para uma economia e sociedade mais verdes.
Recentemente, muitas regiões em todo o país asiático
emitiram seus planos para o desenvolvimento verde
e de baixo carbono durante as “Duas Sessões” locais,
as reuniões anuais de legisladores e conselheiros
políticos em vários níveis.
https://monitormercantil.com.br/china-avancadesenvolvimento-verde-e-de-baixo-carbono/
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Guerra na Ucrânia fará emissão de
carbono bater recordes
Além da guerra armada entre a Rússia e Ucrânia,
existe uma outra sendo travada paralelamente e com
os mesmos protagonistas: a emissão de carbono feita
pelos dois exércitos que terá resultados horríveis
para humanidade porque a expectativa é de piora e
que derrube recordes negativos.

Reduzir emissões de GEE não
é mais suficiente para limitar o
aquecimento global
Se o mundo quiser atingir a meta do Acordo de Paris
e limitar o aquecimento global a 1,5ºC até o fim do
século, será preciso remover rapidamente o carbono
da atmosfera. Um relatório divulgado na quartafeira (9/3) pela Comissão de Transições Energéticas
(CTE), organização não governamental internacional
baseada na Inglaterra, sustenta que não bastará
reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Paralelo
a essa importante ação, o documento ressalta que
é urgente retirar de circulação os poluentes que já
foram lançados.

https://gizmodo.uol.com.br/guerra-na-ucrania-faraemissao-de-carbono-bater-recordes/

“Estamos financiando nosso próprio
fim”: o apelo da ONU no SXSW
contra os combustíveis fósseis
Em conjunto, os governos do mundo todo gastam,
atualmente, mais de US$ 5 trilhões (cerca de R$ 25
trilhões) por ano em subsídios aos combustíveis
fósseis. Esse apoio oficial à extração de petróleo, gás
e carvão está destruindo desnecessariamente nosso
planeta, ao mesmo tempo em que opções melhores
e mais limpas se tornam cada vez mais disponíveis.
Então, o que é preciso fazer para que os líderes globais
ouçam os apelos de ambientalistas e entendam que
é preciso acabar com esses subsídios – que estão
levando à sexta grande extinção em massa na Terra?
https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/
noticia/2022/03/estamos-financiando-nosso-propriofim-o-apelo-da-onu-no-sxsw-contra-os-combustiveisfosseis.html

https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-esaude/2022/03/4991700-reduzir-emissoes-de-geenao-e-mais-suficiente-para-limitar-o-aquecimentoglobal.html

Mundo avança de “olhos fechados
para catástrofe climática”, diz
secretário-geral da ONU
O mundo avança “de olhos fechados em direção
à catástrofe climática”, alertou segunda-feira (21)
o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Ele
lamentou que, apesar da “gravidade” da situação,
as grandes economias continuem aumentando suas
emissões de gases do efeito estufa.
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/
mundo-avanca-de-olhos-fechados-para-catastrofeclimatica-diz-secretario-geral-da-onu/
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Mundo excedeu níveis aceitáveis
de qualidade do ar em 2021, diz
relatório

Urgência climática ainda patina

A poluição do ar atingiu níveis insalubres em todo o
mundo em 2021, de acordo com um novo relatório.
O relatório da IQAir, uma empresa que monitora a
qualidade do ar global, descobriu que a poluição
média anual do ar em todos os países – e 97% das
cidades – excedeu as diretrizes de qualidade do
ar da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
foram projetadas para ajudar os governos a criar
regulamentos para proteger a saúde pública.

Nos últimos quatro meses, desde que a 26ª
Conferência da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre Mudanças Climáticas terminou, a
urgência climática não parou de mostrar sua face. O
episódio trágico de Petrópolis, na serra fluminense,
em que chuvas intensas e deslizamentos mataram
230 pessoas, é apenas um dos sinais. O relatório
mais recente do IPCC, o painel do clima da ONU,
lançado em fevereiro, colocou ainda mais luz sobre
o tema. O tempo para que o planeta consiga frear as
consequências mais graves do aquecimento global é
cada vez mais curto. Menos de uma década.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mundo-excedeuniveis-aceitaveis-de-qualidade-do-ar-em-2021-diz-relatorio/

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/
geral,urgencia-climatica-ainda-patina,70004020197

ONU deseja rede mundial de
prevenção de desastres climáticos
em até 5 anos
A ONU estabeleceu como meta que, dentro de cinco
anos, todos os habitantes da Terra estejam protegidos
com sistemas de alerta que previnam dos perigos
que as chuvas, tornados ou ciclones podem acarretar.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/
onu-deseja-rede-mundial-de-prevencao-de-desastresclimaticos-em-ate-5-anos.shtml
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BRASIL
Retomada agenda (anti)ambiental
no Congresso Nacional
Mesmo com o retorno das atividades legislativas em
02 de fevereiro – data em que se celebra o dia de
Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes, ambas
protetoras do mar e de seus viajantes – não devemos
esperar por uma travessia tranquila ao longo deste
ano. Os ventos continuam desfavoráveis e o mar
agitado. As eleições de 2022 podem acirrar ainda
mais os ânimos daqueles que, como o Presidente
Artur Lira, tem na agenda anti-ambiental uma de
suas plataformas eleitorais.

Bolsonaro usa guerra como
pretexto para liberar garimpo na
Amazônia
Jair Bolsonaro quer usar a invasão da Ucrânia como
pretexto para liberar a mineração em terras indígenas.
Na quarta-feira, o capitão disse que a guerra vai
prejudicar a importação de fertilizantes à base de
potássio. Logo, seria preciso reduzir a dependência
externa de “algo que temos em abundância”.

https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mellofranco/post/bolsonaro-usa-guerra-como-pretextopara-liberar-garimpo-na-amazonia.html
https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/
coluna/retomada-agenda-antiambiental-no-congressonacional/

O que a Ucrânia e Putin têm a ver
com a Amazônia e Bolsonaro

Nordeste e Amazônia são duas
das regiões mais vulneráveis às
mudanças climáticas; leia análise

O presidente Jair Bolsonaro acredita que “alguns
chefes de Estado muito conhecidos” querem discutir
a soberania da Amazônia. Ele repete um velho hábito
da extrema direita: criar fantasmas para assustar o
País e passar a acreditar em suas criaturas.

Toda a vida na Terra é vulnerável às mudanças
climáticas, incluindo os ecossistemas e a civilização
humana. O Grupo de Trabalho do IPCC (Painel
de Mudanças Climáticas da ONU), que avalia a
vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e
naturais às mudanças climáticas, as consequências e
as opções de adaptação a elas lançou novo relatório.

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oque-a-ucrania-e-putin-tem-a-ver-com-a-amazonia-ebolsonaro,70004000326

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/
geral,nordeste-e-amazonia-sao-duas-das-regioesmais-vulneraveis-as-mudancas-climaticas-leiaanalise,70003993859
© 2022 | IREE ECO NEWS

8
Agenda de clima deve estar
conectada a estratégias de
negócios

Como as cidades tentam se
adaptar à mudança climática

Pelo 6º ano consecutivo, o “fracasso nas ações
climáticas” foi apontado como o risco de maior
potencial para infligir danos em escala global na
próxima década pelo Relatório de Riscos Globais
2022, do Fórum Econômico Mundial. Este também é
o 4º ano consecutivo em que o relatório trouxe como
mais prováveis os 3 riscos relacionados ao tema –
incluindo eventos climáticos extremos e perda de
biodiversidade.

https://www.poder360.com.br/opiniao/agenda-declima-deve-estar-conectada-a-estrategias-de-negocios/

Relatório do IPCC faz alerta sobre
impacto desigual da crise do clima
e põe Brasil entre vulneráveis;
veja 5 pontos
Edição de relatório do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi publicada nesta
segunda-feira. Pelo menos 3,3 bilhões de pessoas
‘são altamente vulneráveis’ aos efeitos do aumento
da temperatura do planeta.
https://g1.globo.com/meio-ambiente/aquecimentoglobal/noticia/2022/03/01/relatorio-do-ipcc-faz-alertasobre-impacto-desigual-da-crise-do-clima-e-poe-brasilentre-vulneraveis-veja-5-pontos.ghtml

Os moradores de Petrópolis voltaram a ser afetados
por fortes chuvas no domingo (20), pouco mais de um
mês depois de a cidade ter registrado um temporal
de grandes proporções que deixou 233 mortos. Cinco
pessoas morreram e centenas estão desalojadas
com as chuvas mais recentes, e áreas atingidas pelo
desastre de fevereiro estão sob novos riscos.

h tt p s : / / w w w. n exo j o r n a l . c o m . b r /
expresso/2022/03/21/Como-as-cidades-tentam-seadaptar-%C3%A0-mudan%C3%A7a-clim%C3%A1tica

Ato de Caetano Veloso garante
mega julgamento ambiental no
STF
O Ato pela Terra, manifestação liderada por
Caetano Veloso na Esplanada dos Ministérios,
ocorrida na semana passada, com artistas e
ambientalistas que clamaram por mais respeito
ao meio ambiente, conseguiu produzir um efeito
no Supremo Tribunal Federal surpreendente
até mesmo para os advogados acostumados a
acompanhar de perto as atividades da mais alta
corte do país.
https://veja.abril.com.br/politica/ato-de-caetanoveloso-garante-mega-julgamento-ambiental-no-stf/
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No Brasil, presidente da COP
26 cobra que acordos sejam
cumpridos e lembra que acesso à
OCDE depende de metas
Em visita à São Paulo na tarde desta segunda-feira
(28), Alok Sharma, presidente da COP 26, conferência
da ONU sobre mudanças climáticas, disse que o
ano de 2022 é sobre “entrega”; sobre mostrar os
compromissos que os países fizeram em Glasgow, na
Escócia, e lembrou que o processo de entrada do Brasil
na Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), grupo de 38 países com foco
no desenvolvimento econômico, tem como um dos
critérios os compromissos firmados na conferência.

Taxa de carbono europeia pode
prejudicar exportações do Brasil
Nos próximos meses, a União Europeia vai dar os
primeiros passos para a introdução de um inédito
mecanismo de ajuste de carbono na fronteira (ou
Cbam, na sigla em inglês). O sistema vai tributar
mercadorias com base nos gases de efeito estufa
emitidos durante a produção, o que pode se tornar
um impeditivo para certas exportações brasileiras.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/
taxa-de-carbono-europeia-pode-prejudicarexportacoes-do-brasil.shtml?origin=uol

https://g1.globo.com/meio-ambiente/
noticia/2022/03/28/no-brasil-presidente-da-cop-26cobra-que-acordos-sejam-cumpridos-e-lembra-queacesso-a-ocde-depende-de-metas.ghtml

Expectativa é que regulação de
carbono saia no 1º semestre
O mercado de carbono brasileiro pode se tornar
realidade em breve. O Projeto de Lei 528/21, de
autoria do deputado Marcelo Ramos (PSD-AM),
vice-presidente da Câmara dos Deputados, pode ir
à votação em julho. Isso porque o projeto entrou na
lista de prioridades que o Executivo enviou para a
Casa em fevereiro...
h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / l e g i s l a c a o /e s g /
noticia/2022/03/23/expectativa-e-que-regulacao-decarbono-saia-no-1o-semestre.ghtml
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AMAZÔNIA
Desmatamento na Amazônia
atinge recorde pelo segundo mês
consecutivo

Floresta Amazônica está muito
próxima de se tornar savana,
sugere estudo

O desmatamento na floresta amazônica brasileira
atingiu níveis recordes para o mês de fevereiro,
mostraram dados preliminares do governo nesta
sexta-feira, ao mesmo tempo em que um estudo
científico indicou que a selva está chegando a um
ponto de inflexão após o qual não poderá mais se
sustentar.

A Floresta Amazônica pode estar se aproximando de
um ponto crítico o qual pode ter o seu ecossistema
biologicamente rico e diversificado transformado
em uma savana gramada.

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/florestaamazonica-esta-muito-proxima-de-se-tornar-savanasugere-estudo/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/
reuters/2022/03/11/desmatamento-na-amazoniaatinge-recorde-pelo-segundo-mes-consecutivo.htm

Urbanização na Amazônia destoa
do restante do país

Uma Amazônia com campos avançando sobre
a floresta, alta mortalidade de árvores, secas
intensas, chuvas extremas, incêndios florestais mais
frequentes, perda de biodiversidade e emissão de gás
carbônico maior do que a capacidade de absorção.

O padrão de urbanização da Amazônia tem
população dispersa, baixa densidade demográfica,
apenas duas metrópoles e ausência de cidades
médias, grandes distâncias entre centros urbanos,
falta de acesso a serviços básicos como rede de
esgoto e água, coleta de lixo, energia e banda larga.
As cidades estão de costas para a floresta ou para
os rios. Os mais de 700 municípios da Amazônia
Legal estão em desnível em todos os indicadores
em relação ao Brasil. A boa notícia é que ainda dá
tempo para desenhar os centros urbanos de modo
planejado e sustentável.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/
crise-climatica-e-desmatamento-ameacam-futuro-daamazonia-diz-painel-da-onu.shtml

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/15/
urbanizacao-na-amazonia-destoa-do-restante-do-pais.
ghtml

Crise climática e desmatamento
ameaçam futuro da Amazônia, diz
painel da ONU
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Amazônia perto da devastação
irreversível
O sobrevoo da floresta em boa parte da Amazônia dá
a impressão de um verde sem fim para qualquer lado
que se olhe. A vastidão da vegetação faz quem não
conhece a região perder a direção. Esse “mar verde”
também tem efeito desorientador no debate público
ao provocar questões descabidas como: por que
tanta gritaria dos ambientalistas se ainda há tanta
floresta? A resposta, mais uma vez, vem sendo dada
pela ciência.

https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/
amazonia-perto-da-devastacao-irreversivel.html

Quem está destruindo as unidades
de conservação da Amazônia
As UCs (Unidades de conservação) federais ao redor
da BR-163, no Pará, são as que concentram a maior
parte das multas aplicadas pelo ICMBio (Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)
entre 2009 e 2021 na região da Amazônia Legal. Entre
os principais autores de infrações ambientais das
UCs da Amazônia, há políticos regionais e pessoas
vinculadas a eles, grandes empresas e infratores
com vasta ficha de acusações criminais, o que inclui
assassinato em conflitos agrários.
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agenciapublica/2022/03/14/quem-esta-destruindo-asunidades-de-conservacao-da-amazonia.htm

Imazon: Desmatamento na
Amazônia cresce e atinge pior
fevereiro em 15 anos
Em fevereiro de 2022, o Brasil desmatou 303 km²
de mata nativa na Amazônia Legal, segundo dados
divulgados pelo Imazon (Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia). A área é equivalente à
cidade de Fortaleza. Foi o maior índice em fevereiro
dos últimos 15 anos.

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2022/03/18/desmatamentoamazonia-fevereiro.htm

Por que recordes de
desmatamento em janeiro e
fevereiro são preocupantes?
Janeiro e fevereiro de 2022 acumularam recordes
de desmatamento no Brasil (veja números abaixo).
De acordo com especialistas ouvidos pelo g1, os
números são alarmantes porque é justamente
nesta época do ano que a Amazônia costuma sofrer
um pouco menos com a ação de tratores e de
motosserras.
https://g1.globo.com/meio-ambiente/amazonia/
noticia/2022/03/19/brasil-tem-recordes-dedesmatamento-em-janeiro-e-fevereiro-entendatendencia-2022.ghtml
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