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"As reuniões de videoconferência realizadas por Mourão buscam apaziguar a imagem do Brasil no
exterior, mas ainda são suficientes para mostrar compromisso brasileiro em reduzir as taxas de
desmatamento, aplicar o código florestal, prevenir incêndios e melhorar condições dos órgãos de
fiscalização da floresta", diz Julia Fonteles
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U

m estudo publicado este mês pela revista Science traz um conjunto de
informações extremamente preocupante para a economia brasileira,
especialmente para o agronegócio. Com o título “The Rotten Apples of

Brazilian Agribusiness
(https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246)” o estudo mostra que
22% da soja e 60% da carne exportada pelo Brasil para a União Europeia estão
associados a áreas de desmatamento ilegal.
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Segundo (https://e360.yale.edu/digest/major-portion-of-brazils-exports-toeurope-linked-to-illegal-deforestation-study-finds) um dos autores, o cientista
da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, é possível monitorar a
origem dos produtos brasileiros e reconhecer se são extraídos de áreas
ilegalmente desmatadas.
Isso facilitaria o papel do governo, se tivesse interesse em impor medidas de
restrição a produtores que lucram com o desmatamento. O peso da informação
cria novos constrangimentos na relação com os importadores, em particular com
a União Europeia, que já se posicionou várias vezes contra o Brasil e a política
ambiental do governo Bolsonaro e impõe cada vez mais restrições à compra de
produtos não certificados.
Com um dos maiores índices de desmatamento
(https://www.gazetadopovo.com.br/republica/amazonia-dados-dodesmatamento-2020/) na floresta Amazônica este ano, atingindo um aumento
de 10,65% em relação a junho do ano passado, o governo continua a mostrar
desinteresse pelas questões ambientais e a ignorar as repercussões econômicas
decorrentes dessa negligência.
Ações contínuas do ministério do Meio Ambiente levam a um desmonte da
política ambiental e provam que o interesse do governo Bolsonaro é exatamente
o oposto, fixado na ideia de que a preservação das florestas vem em segundo
plano para o crescimento econômico.
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A carta (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-carta-empresariospedem-a-mourao-politica-de-protecao-a-amazonia,70003356291)
“Comunicado do Setor Empresarial Brasileiro” escrita
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-carta-empresariospedem-a-mourao-politica-de-protecao-a-amazonia,70003356291) por 38
líderes empresariais de vários setores e enviada ao vice presidente Hamilton
Mourão no dia 7 de julho desafia as ações do governo e ilustra o impacto do
desmonte ambiental na economia:

Temos a oportunidade única, os
recursos e o conhecimento para
dar escala às boas práticas e,
mais do que isso, planejar
estrategicamente o futuro
sustentável do Brasil. Precisamos
fazer as escolhas certas agora e
começar a redirecionar os investimentos para enfrentamento e
recuperação da economia brasileira em um modelo de economia
circular, de baixo carbono, e inclusiva, em que não há
controvérsias entre produzir e preservar.
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Durante a pandemia e com uma baixa expressiva no preço do petróleo,
investimentos “verdes (https://g1.globo.com/podcast/oassunto/noticia/2020/07/09/o-assunto-227-amazonia-pressao-do-capitalpelo-fim-da-destruicao.ghtml)” se mostraram mais rentáveis e estáveis que
outros. Portanto, a demanda por fundos ESG (Environmental Social and
Governments) só cresce, indicando que o mercado está revendo suas prioridades.
Em tentativa de reverter a má reputação do Brasil, as reuniões de
videoconferência realizadas por Mourão buscam apaziguar a imagem do Brasil no
exterior, mas ainda são suficientes para mostrar compromisso brasileiro em
reduzir as taxas de desmatamento, aplicar o código florestal, prevenir incêndios e
melhorar condições dos órgãos de fiscalização da floresta.

Em

contraste com o descaso ambiental do governo brasileiro, esta semana, a União
Europeia aprovou um plano de 572 bilhões de dólares para o Green Deal
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approvesbiggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan), projeto econômico
com medidas para aliviar a crise criada pela covid-19, e que propõe livrar o
continente das emissões de carbono até 2050.
Quando se avalia os planos dos países individualmente, Alemanha lidera,
investindo um terço do orçamento em tecnologias de hidrogênio e transporte
público. Pesquisador do Instituto Bruegel em Bruxelas, Simone Tagliapietra, diz
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/eu-approvesbiggest-green-stimulus-in-history-with-572-billion-plan) que a recuperação da
crise econômica requer políticas públicas que impliquem crescimento sustentável
e rentável, e que a transição verde comporta a criação de empregos para aliviar os
altos índices trazidos pelos efeitos da pandemia.
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No começo deste mês, os democratas norte-americanos também lançaram plano
de governo detalhado para tratar de questões do meio ambiente, “Solving the
Climate Crisis (https://climatecrisis.house.gov/report)”. Dividido em 12 pilares, o
plano aborda iniciativas de transição energética, do transporte, justiça social e
programas de apoio e treinamento para ajudar trabalhadores da indústria fóssil a
se reintegrarem na economia sustentável.
Elogiado por experts do setor, o detalhamento do plano é a reflexão da pesquisa
de cientistas, empresários e membros da comunidade que foram sendo incluídos
organicamente nos debates. Entre as novidades, os democratas incluíram a
energia nuclear no plano para descarbonização, um tópico controverso entre os
ambientalistas. Também adicionaram iniciativas detalhadas para transportes
públicos e privados.
O Brasil permanece no fim da fila dos governos comprometidos com a redução
dos efeitos da mudança climática. E, cada vez mais, perde prestígio, respeito
internacional, parceiros comerciais e investidores. O caminho sustentável
apresenta uma alternativa atraente para sair da crise econômica, mas ignorância,
descaso e negacionismo mantêm o Brasil distante das melhores oportunidades.
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