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Aos poucos, algumas atividades estão
sendo retomadas, mesmo com restrições.
Mas lembre-se: estamos enfrentando
um inimigo invisível, que segue presente
entre nós.
Por isso, precisamos seguir cumprindo
com rigor todas as recomendações de
saúde. Redobrar cuidados básicos como
o uso de máscaras, manter hábitos de
higiene e respeitar o distanciamento social.
Nossas vidas, nosso trabalho, nossos
estudos, nossas compras, nossa renda
e nossos sonhos dependem da nossa
responsabilidade.
Nunca o futuro esteve tanto em nossas
mãos. E, se cada um fizer a sua parte,
vamos avançar, sem retroceder.

Acesse gzh.rs/juntoscontraovirus e confira a cobertura completa.
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma
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A pandemia de Covid-19 já deixa o triste recorde de 1 milhão de vidas
interrompidas ao redor do mundo. É preciso fazer um grande esforço
para tentar manter algum resquício de otimismo no futuro. Alguns
especialistas têm essa capacidade. E eles enxergam que, com a
mudança nas dinâmicas sociais e produtivas advindas das medidas de
isolamento social impostas à humanidade, pode-se criar espaço para
o novo. Os hábitos de consumo mudaram. E Isso impactará, em menor
ou maior grau, o capitalismo. Um termo que até então figurava apenas
em relatórios de tendências chegou à vida real: o lowsumerism.
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lguns desses hábitos adquiridos durante
a pandemia perdurarão. No report “O consumidor do futuro 2021”, Andrea Bell, diretora da WGSN Insight, diz que o fim do
excesso é uma das macrotendências para o ano que
vem: “À medida que o consumo responsável chega
ao mainstream e o interesse por produtos e processos sustentáveis dispara, a redução da quantidade de
matéria-prima usada nas cadeias de suprimento será
objeto de atenção. Até 2050, o uso de recursos materiais em todo o mundo deve mais do que dobrar, e
nos países desenvolvidos – que já consomem atualmente dez vezes mais por pessoa do que os países
emergentes – precisaremos de 1,7 planeta Terra para
manter os níveis de consumo atuais.” Essa mudança
de mentalidade do cidadão abre espaço no mercado
para marcas que criarem novas formas e maneiras de
comprar, encorajando o comércio direto.
A maioria das empresas não estava preparada
para isso. No entanto, algumas sofreram mais que
outras. É o caso da indústria da moda. Com os con-

sumidores obrigados a ficar em casa, a demanda por
novas roupas evaporou-se.
De uma hora para outra, milhares de pessoas deixaram de comprar peças por meses. E descobriram
que podem viver bem sem elas. A cadeia desejo-impulso-compra, que regia o modus operandi capitalista até então, se rompeu. Com isso, abala-se também
uma indústria responsável por cerca de 10% de todas
as emissões de gases de efeito estufa do planeta, a
qual consome uma quantidade incrível de recursos,
incluindo água e energia, embora a maioria das pessoas não se atente para esse alto custo “indireto”.
Poderia a pandemia do coronavírus ter efeito
positivo para o planeta? Bem, a Covid-19 vem sendo apontada por especialistas em moda sustentável
como forte o bastante para enterrar a fast fashion,
além de mudar o eixo de produção da cadeia de fornecedores. Sai de cena a Ásia, desponta a África.
Polo têxtil do mundo
No século XX, a China concentrou boa parte da
produção têxtil global. Mas, à medida que as varejistas tentavam reduzir os gastos com salários, migraram para o Sul e Sudeste asiático. Nas últimas décadas, Bangladesh, Vietnã e Sri Lanka se tornaram
alfaiates do mundo. Esses países passaram a centralizar a produção de boa parte das roupas, acessórios
e calçados do mundo rico.
Um ditado popular diz que não se faz omelete
sem quebrar ovos. Pois esta que pode ser uma mudança no eixo de produção da moda tem provocado
uma quebradeira entre empreendedores asiáticos.
Segundo a Bloomberg, as fábricas de roupas em
Bangladesh, um centro de produção de roupas, viram
US$ 1,5 bilhão em pedidos cancelados. Enquanto
isso, as vendas mundiais na indústria de moda e luxo
despencaram até 70% de março a abril.
Desde a eclosão da Covid-19, a cadeia de fornecedores sofre com o impacto devastador do cancelamento de pedidos de marcas, incluindo pedidos já em
produção, e alteração dos termos de pagamento, com
muitas marcas invocando a cláusula de força maior
para liberá-los de sua responsabilidade contratual de
pagar fornecedores.
A pandemia jogou luz em velhos problemas sistêmicos da indústria. Os riscos de se operar globalmente perseguindo uma produção cada vez mais
barata levou fábricas, localizadas majoritariamente
na Ásia, a adotarem margens de lucro incrivelmente
apertadas. Ao longo de décadas, os salários e os direitos dos trabalhadores foram espremidos. São muitos os relatos de condições análogas à escravidão.

Saberes ancestrais
Com valor de mercado global na casa de US$ 2,5
trilhões por ano, a indústria da moda foi para a lona
com a pandemia. Para se reerguer e continuar na disputa, terá de adotar nova estratégia. Sai de cena o
fast fashion, e a moda “feita sob encomenda” ganha
as passarelas. Esta última é agora recomendada por
ambientalistas e analistas de negócios como o futuro
da indústria têxtil. O novo normal. Mas, no continente
africano isso não é novidade. Trata-se de mais uma
prática ancestral.
Mais do que intuitiva, a sustentabilidade em muitos dos países africanos pode ser questão de neces-

sidade. Quase sobrevivência. É o caso da indústria
da moda. A maioria da população não tem acesso aos
recursos abundantes disponíveis para moradores de
nações mais ricas. Acabam recorrendo a práticas
tradicionais que, mesmo sem saberem, são alinhadas
aos métodos hoje reconhecidos como sustentáveis.
A herança cultural do continente – como a fabricação de tecido de casca de árvore em Uganda, os
tecidos da Nigéria e Gana, bem como a tradicional
tecelagem berbere no norte da África – é apontada
por pesquisadores de tendência como a nova fronteira da moda pós-Covid-19. O tecido de casca de árvore, em particular, tem recebido atenção renovada.
Muito usado por curandeiros tradicionais e como uma
mortalha, é a matéria-prima ideal para esses novos
tempos de moda sob medida.
O pano cor de uísque é feito a partir da trituração
da casca interna fibrosa da árvore Ficus natalensis,
também conhecida como figueira-natal ou mutuba. É
um processo trabalhoso, o que pode explicar como a
produção de tecidos de casca de árvore começou a
declinar após a introdução do algodão como alterna-
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Com a crise, milhões de trabalhadores que fazem
roupas para algumas das empresas mais lucrativas
do mundo perderam seus empregos ou foram temporariamente suspensos, sem receber o pagamento
a que têm direito por lei, e a grande maioria não tem
economias para recorrer e nenhuma proteção social.
A pobreza e a fome podem representar uma ameaça
maior às suas vidas do que o coronavírus.
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tiva têxtil pelos comerciantes árabes no século XIX.
No entanto, ele já foi amplamente usado e é mais parecido com couro em termos de durabilidade do que
outros têxteis à base de plantas.

8

Pano real
O tecido de casca de árvore está mais intimamente associado ao povo de dois dos reinos tradicionais
de Uganda: Tooro e Buganda. O Reino de Tooro, em
particular, está buscando desenvolver sua indústria
de tecidos de casca de árvore. A rainha-mãe, HRH
Best Kemigisa, defende o plantio de árvores para a
produção de tecido. A ideia real é não só criar empregos, mas também mitigar os impactos das mudanças
climáticas.
Outro exemplo desse novo normal da moda vem
do Quênia: a estilista somali Nimco Adam, antes conhecida como a rainha do Tie Dye, deixou de se dedicar a mergulhar tecidos em tonéis de tinturas químicas para focar em sustentabilidade.
Desde então, cria tecidos a partir de métodos
tradicionais africanos, usando como matéria-prima
cânhamo, bambu e até casca de árvore. Também saíram de cena os tonalizantes químicos e entraram os

corantes naturais, extraídos de raízes, como açafrão.
Colocar a natureza no centro do processo criativo
posicionou Adam na vanguarda do movimento da
moda sustentável.
Na Nigéria, a marca Nkwo é referência por conjugar sustentabilidade e moda. A estilista Nkwo Onwuka
usa o upcycling como resposta natural ao excesso de
roupas de segunda mão despejadas nos mercados. A
partir das pilhas de jeans produzidos em massa que
chegaram do exterior, ela criou seu próprio tecido –
dakala –, a partir de técnicas tradicionais como contas manuais com inovações para produzir coleções
de cápsulas exclusivas.
A reconstrução de uma indústria da moda mais
sustentável do outro lado da crise exigirá que governos, marcas, varejistas e cidadãos ajam juntos. Muitas marcas de moda sustentável são pequenas empresas, com poucos recursos e dificuldade de acesso
a financiamento. Mas a demanda por uma moda ética
é crescente. Marcas e varejistas também sabem que
precisam fazer mais para proteger os trabalhadores
mais vulneráveis em suas cadeias de abastecimento.
E também o planeta. Isso é estar alinhado ao espírito
do nosso tempo. A África já caminha nessa direção. •
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Clima,

aliado da
recuperação
econômica
Por Francisca Tondreau
Diretora da The Nature Conservancy

Em vez de atrasar as atualizações de metas
climáticas determinadas nacionalmente enquanto
a pandemia da Covid-19 continua, os governos
devem considerar como essas metas podem ser
de soluções baseadas na natureza. O Chile oferece
um exemplo de como isso poderia funcionar.
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usadas para alavancar a contribuição econômica
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om o mundo dominado pela pandemia Covid-19, os formuladores de políticas voltaram sua atenção para o estímulo econômico e o apoio financeiro a famílias e
empresas. Como resultado, muitos países têm atrasado a preparação e apresentação de suas novas metas de redução de emissões sob o acordo climático
de Paris. Essas metas atualizadas, conhecidas como
Contribuições Determinadas Nacionalmente (NDCs,
na sigla em inglês), eram originalmente previstas
para o início deste ano, antes da conferência sobre
mudanças climáticas COP26 em Glasgow, Escócia,
em novembro. Mas isso também foi adiado.
A mudança de cúpulas para estímulos é compreensível. Mas não devemos perder de vista o importante papel que as NDCs podem desempenhar nos
esforços de recuperação econômica. As NDCs estão
entre os melhores veículos para os governos articularem sua visão de crescimento econômico futuro e
transformação tecnológica, e ambos os objetivos têm
ligações claras com a criação de empregos. Além
disso, definir as metas oferece uma oportunidade de

ouro para os países identificarem projetos e atividades prontos para uso que podem proporcionar benefícios climáticos e econômicos.
A grama do vizinho
O Chile é um bom exemplo. O governo anunciou
uma atualização do compromisso climático em abril,
juntamente com um novo projeto de lei climático que
está atualmente no Congresso Nacional. As NDCs
atualizadas vincula a ação climática ao desenvolvimento sustentável e a uma transição energética justa. Em sua essência está o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2050, e é fácil ver
como a resposta do governo à pandemia pode ajudar
a atingir esse objetivo, acelerando as transições necessárias nos setores de energia e transporte.
Mas as novas NDCs do Chile também mostram
outra frente em que os planos de recuperação econômica dos países podem receber um impulso significativo: soluções baseadas na natureza. As NDCs
demonstram uma compreensão do papel que a natureza pode desempenhar na obtenção da neutralidade

O plano climático do Chile
associa a saúde do oceano e a do
clima, ao mesmo tempo em que
reconhece o valor econômico
dos ecossistemas costeiros

de carbono, bem como na adaptação aos efeitos das
mudanças climáticas e reconhecendo a importância
de criar e manter sumidouros naturais de carbono.
Para começar, o plano climático do Chile associa
a saúde do oceano e a do clima, ao mesmo tempo em
que reconhece o valor econômico dos ecossistemas
costeiros. Não precisamos ir muito longe para um
exemplo de como os ecossistemas marinhos saudáveis apoiam as economias locais.
No México, apenas no Golfo da Califórnia e na Península da Baixa Califórnia, os ecossistemas marinhos
geram US$ 518 milhões em receitas anuais de turismo
e respondem diretamente por pelo menos 3.575 empregos. Dada a extensa costa do Chile, as possibilidades são muito provavelmente em ordens de magnitude
maiores. As NDCs não decepcionam a esse respeito:
inclui o compromisso de transformar 25% de sua zona
econômica exclusiva em área protegida. Se devidamente implementadas, esse compromisso criaria novas oportunidades econômicas para o país.
As novas NDCs também fortalecem significativamente os compromissos do Chile em relação às flo-

Mais empregos
A ligação com o crescimento econômico (embora
subestimado e subestimado) é clara aqui também. A
busca dessas metas permitirá que os governos criem
uma variedade de empregos, incluindo engenheiros
florestais, botânicos, operadores de máquinas e operários. E as paisagens restauradas oferecem benefícios adicionais. Um estudo de 2016 do World Resources Institute descobriu que, na América Latina,
reviver terras degradadas renderia US$ 23 bilhões
em benefícios líquidos em um período de 50 anos.
Em média, os agricultores que restauram suas terras
podem ganhar um extra de US$ 1.140 por hectare em
valor econômico líquido.
Sejamos claros: o Chile ainda tem um caminho a
percorrer para atingir as metas de sua promessa climática original. A resposta do governo à Covid-19 até
agora tem sido um saco, e ainda não demonstrou qualquer compromisso sério com o avanço da ação climática desde o lançamento do plano meses atrás. Mas, no
mínimo, as NDCs do Chile nos dão um bom exemplo do
que as NDCs podem e devem ser: não um documento
de política legalmente vinculativo, mas um sinal político para ministérios, atores do setor privado e instituições financeiras de desenvolvimento a fim de identificar e buscar oportunidades para vincular os planos
climáticos de um governo à recuperação econômica. •
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restas. O governo dobrou sua meta de gestão florestal
sustentável e restauração de 100.000 hectares para
200.000 hectares até 2030. Da mesma forma, vai plantar 200.000 hectares de novas florestas (de 100.000
hectares), dos quais pelo menos 100.000 hectares
compreenderão cobertura florestal permanente e pelo
menos 70.000 hectares serão espécies nativas. Por
fim, o Chile disse que reduzirá as emissões do desmatamento e da degradação da terra em 25% até 2030.
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Diversidade
traz
felicidade
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Por Paula Castilho
Sócia da McKinsey & Company no escritório de São Paulo
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As empresas da América Latina que adotam a diversidade tendem a superar outras
empresas em práticas-chave de negócios como inovação e colaboração, e seus líderes
são melhores em promover a confiança e o trabalho em equipe. Elas também costumam
ter ambientes de trabalho mais felizes e uma melhor retenção de talentos. Tudo isso se
traduz tanto em uma saúde organizacional mais sólida quanto em resultados: empresas
que adotam a diversidade têm uma probabilidade significativamente maior de alcançar
uma performance financeira superior à de seus pares que não o fazem.
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ssas conclusões são provenientes de um
amplo estudo da McKinsey & Company
sobre o estado da diversidade corporativa
na América Latina. O estudo baseia-se em
quatro fontes principais. São elas:
• um conjunto de dados de cerca de 700 empresas de capital aberto abrangendo todas as principais
indústrias sediadas no Brasil, Chile, Peru, Argentina,
Colômbia e Panamá. Esses dados foram filtrados de
uma amostra maior para garantir que apenas empresas com dados financeiros completos e sobre gênero
fossem incluídas no conjunto de dados analisados.
• Uma extensa pesquisa com 3.900 funcionários
em vários níveis, de mais de 1.300 das maiores empresas na região, criando um entendimento holístico
da diversidade sob a perspectiva dos funcionários.
As empresas incluídas na pesquisa tinham mais de
500 funcionários.
• O Índice de Saúde Organizacional (OHI, na sigla em inglês), um banco de dados de propriedade
da McKinsey, baseado em pesquisas com cerca de
60.000 funcionários de 40 empresas na América Latina, bem como nosso conjunto de dados globais de 5
milhões de pesquisas em 100 países.
• Entrevistas aprofundadas com mais de 30 executivos seniores de empresas líderes na América Latina.
Este estudo – o primeiro dessa natureza na região
–, amplia a perspectiva ao considerar questões de gênero, raça/etnia e orientação sexual, avaliando as relações existentes entre a diversidade das empresas,
a saúde organizacional e, em última análise, a performance financeira. Ainda há muito por ser descoberto
acerca dessas relações, motivo pelo qual este estudo
é mais exploratório do que definitivo. Ao expandir-se
para um novo território, no entanto, o estudo destaca
a interconexão da diversidade com práticas de negócios positivas, comportamentos eficazes de liderança, saúde organizacional e performance do negócio.
Embora a correlação não represente prova de
causalidade, o estudo encontra um vínculo claro entre a existência de diversidade na gerência sênior e
a saúde e performance das empresas. Sobretudo,
o compromisso com a diversidade está fortemente
correlacionado com resultados positivos, mais do
que com dados demográficos reais de diversidade.
As empresas que são percebidas pelos funcionários
como comprometidas com a diversidade têm maior
probabilidade de colher benefícios significativos.
O estudo também mostra que, apesar do forte vínculo entre diversidade e sucesso corporativo, mulheres e grupos minoritários continuam consideravelmente sub-representados nas posições de liderança

das empresas latino-americanas. Isso aponta para a
urgência de se tomarem medidas para promover a diversidade no trabalho.
Mais liberdade
Nas empresas que adotam a diversidade, os funcionários têm maior probabilidade de ter mais liberdade, tanto em termos de sua identidade quanto de
suas maneiras de trabalhar. Nosso estudo mostra que
os funcionários de empresas percebidas como comprometidas com a diversidade têm 11% mais probabilidade de relatar que podem “ser quem são” no trabalho, o que provavelmente os estimula a participar
e contribuir. Essas empresas também tendem a ter
menos funcionários que expressam sentir-se como
“estranhos” no ambiente de trabalho.
Da mesma forma, os funcionários de empresas que
adotam a diversidade relatam níveis muito mais altos
de inovação e colaboração do que seus pares de outras empresas. Esses funcionários têm probabilidade:
• 152% maior de afirmar que podem propor novas
ideias e tentar novas formas de fazer as coisas;
• 77% maior de concordar que a organização aplica ideias externas para melhorar sua performance;

• 76% maior de afirmar que a organização faz uso
do feedback de clientes para melhor atender seus
clientes;
• 72% maior de reportar que a organização melhora consistentemente sua forma de fazer as coisas.
Os níveis de comprometimento das empresas com
a diversidade estão intimamente correlacionados
com a capacidade de seus líderes de criarem equipes
confiáveis e de alta performance. Em nosso estudo,
funcionários de empresas percebidas como comprometidas com a diversidade apresentaram probabilidade 80% maior de concordar que seus líderes promovem confiança e diálogo aberto, e probabilidade 73%
maior de relatar uma cultura de liderança em prol do
trabalho em equipe, que afeta positivamente a forma
como as pessoas se comportam.
Com relação a nossas conclusões sobre inovação, mencionadas anteriormente, também observamos que os líderes de empresas percebidas como
comprometidas com a diversidade parecem ter uma
agenda de inovação mais sólida: nessas empresas, os
funcionários foram 66% mais propensos a relatar que
seus líderes promovem a inovação. Nas empresas
comprometidas com a diversidade, os funcionários

Melhores práticas
A pesquisa global da McKinsey mostra que práticas de negócios e comportamentos de liderança eficazes criam uma saúde organizacional mais sólida,
definida como a capacidade de entregar performance
superior no longo prazo. Este estudo reforça esse
vínculo nas empresas da América Latina e sugere
que a diversidade é um poderoso capacitador de práticas saudáveis e melhores resultados.
Além dos pontos fortes de inovação e liderança
das empresas comprometidas com a diversidade,
descobrimos que elas tendem a se destacar em motivação – uma dimensão-chave da saúde organizacional. Nessas empresas, 63% dos funcionários indicam
que estão felizes no trabalho, em comparação com
apenas 31% das empresas que não são percebidas
como comprometidas com a diversidade. Os níveis
de felicidade dos funcionários são consistentemente maiores nas empresas percebidas como comprometidas com a diversidade, independentemente do
gênero, orientação sexual ou raça/etnia dos funcionários – os números confirmam essa conclusão em
cada grupo.
Mais de 60% dos funcionários do gênero masculino, do gênero feminino ou outro, dos brancos, dos
de outros grupos étnico-raciais, dos heterossexuais
e dos que não se identificam como heterossexuais
de empresas comprometidas com a diversidade afirmam que são felizes, em comparação com aproximadamente 30% de outras empresas.
Empresas que adotam a diversidade têm probabilidade até uma vez e meia maior de ter funcionários
mais felizes em todas as funções e níveis da organização, incluindo funcionários de nível inicial, gerentes
e executivos de alto nível. Além disso, os funcioná-
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também tinham 54% mais probabilidade de sentir que
seus líderes moldam os valores de sua organização.
Por último, mas não menos importante, é mais
provável que as empresas comprometidas com a diversidade promovam mentorship para funcionários
de todas as origens. As empresas percebidas pelos
funcionários como comprometidas com a diversidade
têm uma proporção maior de funcionários que têm
mentores, independentemente de seu gênero, raça/
etnia ou orientação sexual. Especificamente, os funcionários do gênero feminino ou outro têm 19% mais
probabilidade de ter um mentor do que seus pares
em empresas não comprometidas com a diversidade.
Esse número é de 15% para funcionários de outros
grupos étnico-raciais e de 23% para funcionários que
não se identificam como heterossexuais.
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rios de empresas comprometidas com a diversidade
desejam permanecer mais tempo e aspiram alcançar
níveis mais altos na organização. Esses funcionários
têm probabilidade 36% maior do que seus pares de
outras empresas de relatarem que desejam permanecer três anos ou mais na mesma empresa. E eles
são 15% mais propensos a expressar seu desejo de
serem promovidos.
Em termos de grupos demográficos específicos,
nosso estudo revela que os funcionários do gênero
feminino ou outro de empresas comprometidas com
a diversidade têm probabilidade 12% maior de querer
alçar o próximo nível em sua organização em comparação com seus pares de outras empresas. Da mesma
forma, funcionários que não se identificam como heterossexuais de empresas comprometidas com a diversidade têm 18% mais probabilidade de querer fazê-lo,
em comparação com os pares de outras empresas.
A pesquisa global da McKinsey comprovou a correlação entre a saúde organizacional e a performance do negócio. Nosso banco de dados do Índice de
Saúde Organizacional (OHI) revela que as empresas
com saúde organizacional no quartil superior têm

um retorno total aos acionistas três vezes maior do
que as empresas no quartil inferior. Essa correlação
é verdadeira na América Latina: as empresas com
pontuações mais altas no Índice de Saúde Organizacional têm probabilidade 59% maior de superar a
performance financeira de seus pares.
O comprometimento com a diversidade demonstra
aumentar os níveis de felicidade e gerar uma série de
comportamentos positivos dos funcionários, maior
motivação e um desejo de permanecer por mais tempo em uma organização. As empresas percebidas
como comprometidas com a diversidade também têm
maior probabilidade de adotar melhores práticas de
gestão e liderança. Mas isso leva a uma melhor performance financeira?
Nossas conclusões corroboram claramente um
caso de negócio robusto sobre a diversidade na América Latina em termos de gênero, orientação sexual
e raça/etnia. A relação positiva entre performance
e diversidade de gênero identificada em pesquisas
anteriores da McKinsey persiste: na América Latina,
as empresas com equipes executivas diversificadas
em termos de gênero têm 14% mais probabilidade de

Insights
No entanto, muitas empresas de alta performance
e líderes inovadores na região acreditam no valor de
investir em um ambiente de trabalho mais diversificado e na urgência de tomar ações nesse sentido. Com
base na recente pesquisa da McKinsey e nos insights
coletados nas entrevistas com líderes durante este
estudo, propomos que as empresas se concentrem
nas seguintes ações para fortalecer a diversidade e
a inclusão:
• Garantir a representação de talentos diversificados, desenvolvendo um caso de negócio específico,
que alinhe as metas de diversidade à estratégia de
negócios da empresa; definindo e divulgando metas
de representatividade de talentos diversificados baseadas em dados; e promovendo mulheres e minorias
a cargos executivos, gerência de linha, cargos técnicos e posições de Conselho.

Muitas empresas de alta
performance e líderes
inovadores na região acreditam
no valor de investir em um
ambiente de trabalho mais
diversificado e na urgência de
tomar ações nesse sentido

• Fortalecer a liderança e a responsabilização por
meio do estabelecimento da liderança inclusiva como
competência essencial, exemplificada pelos líderes,
mensurada nas avaliações e apoiada por iniciativas
de capacitação; do fortalecimento da responsabilização de executivos e gerentes seniores pelo cumprimento das metas de diversidade; e do monitoramento
ativo do progresso com painéis de controle visíveis
em toda a organização.
• Viabilizar a igualdade e a equidade de oportunidades, assegurando que a contratação, as promoções
e a remuneração sejam transparentes e justas; incentivando os talentos diversificados a se beneficiarem
de recursos de sponsorship e garantindo que tenham
acesso aos recursos de que precisam para serem
bem-sucedidos; investindo em ferramentas de eliminação de vieses e treinamento gerencial para apoiar
a tomada de decisões justas na gestão de talentos; e
promovendo e acompanhando a adoção de iniciativas
de trabalho flexíveis e ágeis para todos os funcionários.
• Promover a abertura e o combate a microagressões, incluindo o cumprimento de uma política de tolerância zero para comportamentos discriminatórios
e assédio; a conscientização dos gerentes sobre os
privilégios existentes e o fortalecimento de sua habilidade para lidar com microagressões; e o estímulo
de uma discussão aberta sobre assuntos difíceis e o
empoderamento dos funcionários para compartilharem feedback de baixo para cima.
• Promover um senso de pertencimento em relação ao trabalho, assegurando que os gerentes apoiem
visivelmente as diversas formas de diversidade; incentivando os talentos diversificados a contribuírem com
seus pontos fortes únicos e “serem quem são” no local de trabalho, bem como avaliando explicitamente o
senso de pertencimento e o engajamento por meio de
pesquisas sobre a experiência dos funcionários.•
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superar a performance de seus pares na indústria.
Além disso, as empresas percebidas pelos funcionários como tendo diversidade em termos de gênero
têm probabilidade 93% maior de superar a performance financeira de seus pares na indústria.
Outra descoberta é que as empresas percebidas
como tendo uma diversidade maior da liderança em
termos de orientação sexual têm probabilidade 25%
maior de superar a performance financeira de seus
pares. Também observamos resultados positivos ao
analisar a correlação entre a percepção dos funcionários sobre a diversidade étnica/racial em suas organizações, tanto em níveis seniores quanto na empresa
em geral, e a probabilidade de uma performance financeira superior. (Embora essa correlação tenha sido positiva, o tamanho reduzido da amostra para esta análise em particular não permitiu extrair uma conclusão
definitiva e estatisticamente significativa.)
Além disso, no que diz respeito à nossa pesquisa
sobre a felicidade dos funcionários, há uma relação
positiva entre os níveis de felicidade e a performance
financeira. As empresas que têm funcionários mais felizes têm mais probabilidade de obter ganhos maiores
– e esse padrão está presente na maioria das indústrias.
Embora os benefícios estabelecidos da diversidade sejam motivo de celebração, a realidade é que
os grupos minoritários continuam significativamente
sub-representados no âmbito corporativo na América Latina. Apesar do comprovado caso de negócio da
diversidade, apenas 11% dos executivos de empresas
latino-americanas são mulheres – e mais da metade
de todas as empresas na região não têm mulheres em
suas equipes executivas.
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democracia
ambiental
no Brasil?

Por Renato Morgado
Coordenador do Programa de Integridade
Socioambiental da Transparência Internacional – Brasil
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Pesquisadores na Transparência Internacional – Brasil

22

Os direitos de acesso à participação, à informação e à Justiça em questões
ambientais são elementos fundamentais para uma governança ambiental efetiva
e democrática que contribua com o avanço em direção à sustentabilidade
socioambiental, à redução da pobreza e ao cumprimento de acordos e
compromissos internacionais, como o Acordo de Paris e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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compreensão de que esses direitos são
importantes para a boa governança ambiental foi explicitada no Princípio 10 da
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, aprovada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (Rio 92). Apesar de o Brasil contar
com uma legislação avançada e com boas práticas já
em curso, construídas nas últimas quatro décadas,
ainda persistem obstáculos para a garantia adequada
desses direitos. Somam-se a isso retrocessos recentes e o fato de o país ser um dos mais violentos do
mundo contra defensoras(es) ambientais.
Debatido e negociado entre 2012 e 2018 por países da América Latina e do Caribe, o Acordo de Escazú1 busca promover e garantir tais direitos. O Acordo
surge como um instrumento que pode fortalecer a
democracia ambiental e a cooperação entre os países, além de se tratar do primeiro acordo ambiental
da região e o primeiro do mundo a prever mecanismos específicos de proteção a defensoras(es) am-
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bientais. Para que o Acordo de Escazú2/3, entre em
vigor, ainda falta ser enviado pelo Executivo federal
ao Congresso Nacional, para a sua aprovação e posterior ratificação e promulgação.
Este artigo apresenta os principais avanços propostos pelo Acordo de Escazú e argumenta os motivos pelos quais, para além do fortalecimento dos
direitos de acesso à informação, à participação, à
Justiça e à proteção de defensores em questões ambientais, ele pode também ser um aliado ao combate
à corrupção em temas ambientais no Brasil.
Acesso à Informação
O Acordo de Escazú estabelece avanços para
consolidar e ampliar o direito de acesso à informação ambiental, que é definida pelo próprio documento
como toda informação relacionada ao meio ambiente
e aos recursos naturais, incluindo riscos e impactos
ambientais e ações de gestão e conservação ambiental. São elencados, ainda, alguns princípios que
devem balizar todo o Acordo e, portanto, o acesso

Acesso à Participação
O Acordo de Escazú, especialmente em seu artigo
7, “Participação pública nos processos de tomada de
decisões ambientais”, traz elementos com o potencial
de fortalecer os processos de participação em políticas ambientais no Brasil. Alguns de seus parágrafos
definem práticas que não estão previstas no arcabouço legal brasileiro ou não se fazem presentes na forma como geralmente são conduzidos os processos
participativos no país. São exemplos: a previsão de
que os processos de participação devam ser abertos
e inclusivos (art. 7.1) e contemplar um conjunto amplo
de decisões, como estratégias, planos, programas,
normas e regulamentos, bem como processos de
licenciamento e autorização ambiental que possam
ter um impacto significativo sobre o meio ambiente (art. 7.2 e 7.3); a ideia de que a participação deve
ser assegurada “desde as etapas iniciais do processo
de tomada de decisões” (art. 7.4); e a exigência de
que as autoridades divulguem suas decisões finais
acompanhadas das justificativas de como incorporaram as propostas recebidas por meios e processos
participativos (art. 7.8). Além disso, assim como nos
avanços em relação ao direito de acesso à informa-

O Acordo de Escazú estabelece
avanços para consolidar e
ampliar o direito de acesso à
informação ambiental, que é
definida pelo próprio documento
como toda informação
relacionada ao meio ambiente e
aos recursos naturais

ção ambiental, aqui, também há a previsão de que
pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e
pessoas e grupos diretamente afetados por projetos
e atividades com potencial de impacto ambiental significativo sejam incluídas nos processos participativos (art. 7.14 e 7.16).
Acesso à Justiça
O direito de acesso à Justiça em questões ambientais é resultado da combinação entre o acesso à
Justiça, a ideia de que todos devem poder reivindicar
seus direitos e cobrar respostas das instituições estatais e a luta por justiça ambiental, concepção que
reconhece as dificuldades enfrentadas por grupos
vulnerabilizados para defender o meio ambiente, seus
territórios e suas práticas (Cavedon e Vieira, 2006).
Nesse sentido, o acesso à Justiça em questões ambientais contribui tanto no reforço dos direitos à participação e de acesso à informação quanto na garantia do direito a um meio ambiente equilibrado e de
outras garantias violadas ou em risco de violação.
O artigo 8 do Acordo de Escazú trata do “Acesso à
Justiça em questões ambientais”. Na perspectiva do
acordo, tal direito deve ser lido de forma ampla, pois
não significa apenas ter a possibilidade de provocar
o Poder Judiciário, mas também a de acessar todos
os órgãos e instituições envolvidos na aplicação do
direito. A garantia de acesso à Justiça é, então, o direito de acesso a uma resposta do Estado, exigindo
esclarecimentos e ações concretas no âmbito judicial
e na esfera administrativa. O acordo reconhece três
importantes dimensões do acesso à Justiça: a existência e o funcionamento de um sistema que preserve o devido processo legal (art. 8.1), a garantia de um
recurso efetivo para a proteção de direitos (art. 8.2)
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à informação, tais quais: o princípio da máxima divulgação, da transparência e prestação de contas, da
progressividade e da vedação do retrocesso.
O artigo 5, “Acesso à informação ambiental”, e o
artigo 6, “Geração e divulgação da informação ambiental”, tratam especificamente do tema. Apesar do
Brasil já contar com legislações que garantem o direito de acesso à informação no país, incluindo informações ambientais, o Acordo propõe avanços aos
marcos legais brasileiros. Entre as principais proposições, estão: (i) a promoção de maior igualdade de
condições de acesso à informação por pessoas ou
grupos em situação de vulnerabilidade, incluindo povos indígenas e grupos étnicos (art. 5.3); (ii) a aplicação de uma prova de interesse público (art. 5.9) em
casos de conflito entre o interesse público e o privado sobre determinada informação; (iii) a publicação
de informações que permitam aos cidadãos prevenir
ou reduzir danos, no caso de ameaças iminentes à
saúde pública ou ao meio ambiente (art. 6.5); (iv) a
obrigação a prestar informações conforme os parâmetros estabelecidos pelo acordo por todas autoridades competentes – órgãos públicos ou entes privados
que recebam recursos ou executem serviços públicos (art. 5.11); e (v) o fortalecimento, da autonomia
e independência de um órgão que se responsabilize
pela transparência e o acesso à informação no país.
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e uma série de elementos específicos que garantem
as condições de acesso à Justiça, especialmente em
matéria ambiental, como a existência de uma ampla
cláusula reparatória (art. 8.3) e a promoção de mecanismos alternativos de resolução de controvérsias
(art. 8.7). Quando comparamos esse texto com o
direito brasileiro, nota-se que há um aparente cumprimento do acordo, chancelado por um conjunto de
normas e instituições voltadas à garantia do acesso
à Justiça no país. No entanto, do ponto de vista da
implementação de direitos e garantias, o Brasil ainda
precisa reduzir complicações práticas que inviabilizam o acesso à Justiça, atentando para a dimensão
material desse direito e implementando, desse modo,
o Acordo de Escazú.
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Proteção de defensoras(es) ambientais
Defensoras(es) dos direitos humanos em questões ambientais têm uma atuação essencial para contribuir com o debate público e fiscalizar agentes públicos e privados, prevenindo, expondo e combatendo
atos ilícitos que degradam o meio ambiente e violam
direitos. No contexto brasileiro, diversos atores po-

dem ser considerados defensoras(es) dos direitos
humanos em questões ambientais, o que inclui os denunciantes de corrupção, também conhecidos como
whistleblowers. Em questões ambientais, denunciantes podem indicar irregularidades na exploração de
recursos naturais, no uso e na ocupação de terras, na
implementação de projetos de desenvolvimento, no
manejo da biodiversidade e em diversas outras áreas
de atuação (Duri, 2020).
O Acordo de Escazú, em seu artigo 9, reconhece
três importantes direitos das(os) defensoras(es) de
direitos humanos em temas ambientais e os correspondentes deveres dos Estados Partes: a garantia
de um ambiente seguro, sem ameaças e restrições
para a atuação de pessoas, grupos e organizações
(art. 9.1); a proteção de seus próprios direitos humanos, incluindo direito à vida, à integridade pessoal, à
liberdade de opinião e de expressão, direito de reunião, dentre outros (art. 9.2); e a obrigação estatal de
prevenir, investigar e punir ataques, ameaças ou intimidações às(aos) defensoras(es) (art. 9.3). O texto do
acordo é de extrema importância, já que se trata do
primeiro acordo do mundo juridicamente vinculante a

Considerações finais
Como apresentado ao longo do texto, a ratificação
do Acordo de Escazú tem o potencial de dar um impulso na governança e na democracia ambiental do
Brasil. Além disso, seria uma mensagem para seus
cidadãos e cidadãs e para o mundo de que o país pretende promover uma mudança de rumo em relação
aos recentes retrocessos nas políticas ambientais,
entre os quais se destacam a diminuição dos espaços
de participação, o aumento da opacidade de informações públicas em questões ambientais e o acirramento dos conflitos socioambientais, com consequências
para toda a sociedade, mas especialmente para os
grupos em situação de vulnerabilidade.
Ao fortalecer a governança e a democracia ambiental, o Acordo também trará contribuições significativas para a prevenção e o combate ao crime e à
corrupção em questões ambientais, desafios centrais
para a implementação de políticas e ações que coloquem o país no rumo da sustentabilidade socioambiental. Afinal, sabe-se que por meio do acesso à
informação pública, questões ambientais se tornam
mais suscetíveis ao escrutínio e à vigilância de atores
externos, inclusive órgãos de controle; e que processos decisórios que contam com a participação de uma
diversidade de atores diminuem o espaço para que as

decisões públicas sejam capturadas por grupos de
interesse específicos, muitas vezes pouco comprometidos com a manutenção da qualidade ambiental.
Além disso, o direito de acesso à Justiça fomenta
o fortalecimento de ambos os direitos previamente
descritos e são defensores ambientais responsáveis,
muitas vezes, pela formalização de denúncias de casos de corrupção em temas ambientais.
Por fim, o Acordo fortalecerá a relação do Brasil
com os países da América Latina e do Caribe, em uma
agenda importante e desafiadora para toda a região:
trata-se do primeiro acordo ambiental regional, com
previsão de um conjunto de diretrizes e instrumentos para que sua implementação ocorra por meio do
diálogo, da cooperação e da troca de conhecimento e
informações.
Por esses motivos e pelo que foi apresentado ao
longo deste documento, entendemos que cabe ao
governo brasileiro (i) a ratificação do acordo e, em
diálogo com a sociedade brasileira, sua rápida implementação; (ii) fortalecer mecanismos de acesso à informação, à participação e à Justiça em questões ambientais já previstos na legislação brasileira, inclusive,
por governos subnacionais; (iii) fortalecer e ampliar os
programas de proteção de defensoras(es) de direitos
humanos, especialmente defensoras(es) ambientais;
(iv) utilizar o Acordo de Escazú como referência para
proposições legislativas, reformas administrativas e
para a promoção de práticas de acesso à participação,
à informação e à Justiça em temas ambientais. •
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reconhecer expressamente direitos para esses indivíduos e a estabelecer obrigações correspondentes
dos Estados Partes.
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Para evitar um

lockdown
climático
Por Mariana Mazzucato
Diretora do Instituto UCL para
Inovação e Propósito Público

O mundo está se aproximando de um ponto crítico na
mudança climática, quando proteger o futuro da civilização
exigirá intervenções dramáticas. Evitar esse cenário
portanto, uma revisão radical dos sistemas de governança
corporativa, finanças, políticas e energia.
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demandará uma transformação econômica verde –,
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Covid-19 se espalhou no início deste ano, os
governos introduziram bloqueios para evitar que uma emergência de saúde pública
saísse do controle. Em um futuro próximo,
o mundo pode precisar recorrer a bloqueios novamente – desta vez para enfrentar uma emergência climática. Alterações no Ártico, incêndios violentos no oeste
dos Estados Unidos e em outros lugares e vazamentos
de metano no Mar do Norte são todos sinais de alerta
de que estamos nos aproximando de um ponto crítico
nas mudanças climáticas, quando a proteção do futuro
da civilização exigirá intervenções dramáticas.
Sob um “bloqueio climático”, os governos limitariam o uso de veículos particulares, proibiriam o
consumo de carne vermelha e imporiam medidas
extremas de economia de energia, enquanto as empresas exploradoras de combustíveis fósseis teriam
que interromper a perfuração. Para evitar tal cenário,
devemos reformular nossas estruturas econômicas e
fazer o capitalismo de maneira diferente.
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Crise tripartite
Muitos pensam na crise climática como algo distinto das crises econômicas e de saúde causadas
pela pandemia. Mas as três crises – e suas soluções
– estão interligadas.
A Covid-19 é em si uma consequência da degradação ambiental: um estudo recente a apelidou de “a
doença do antropoceno”. Além disso, a mudança climática agravará os problemas sociais e econômicos
destacados pela pandemia. Isso inclui a diminuição
da capacidade dos governos de enfrentar as crises
de saúde pública, a capacidade limitada do setor privado de resistir à perturbação econômica sustentada
e a desigualdade social generalizada.
Essas deficiências refletem os valores distorcidos subjacentes às nossas prioridades. Por exemplo,
exigimos o máximo dos “trabalhadores essenciais”
(incluindo enfermeiras, trabalhadores de supermercado e motoristas de entrega), pagando-lhes o mínimo. Sem mudanças fundamentais, as alterações
climáticas vão piorar esses problemas.

30

Clima e saúde
A crise climática também é uma crise de saúde
pública. O aquecimento global fará com que a água
potável se degrade e permitirá que doenças respiratórias ligadas à poluição prosperem. De acordo com
algumas projeções, 3,5 bilhões de pessoas no mundo
viverão em um calor insuportável em 2070.
Enfrentar esta crise tripla requer a reorientação
dos sistemas de governança corporativa, finanças,

política e energia em direção a uma transformação
econômica verde. Para conseguir isso, três obstáculos devem ser removidos: negócios que são orientados pelos acionistas em vez de pelas partes interessadas, finanças que são usadas de forma inadequada
e governo que é baseado em pensamentos econômicos desatualizados e suposições errôneas.
A governança corporativa agora deve refletir as
necessidades das partes interessadas em vez dos
caprichos dos acionistas. A construção de uma economia inclusiva e sustentável depende da cooperação produtiva entre os setores público e privado e
também da sociedade civil. Isso significa que as
empresas precisam ouvir sindicatos e coletivos de
trabalhadores, grupos comunitários, defensores do
consumidor e outros.
Menos subsídios, mais parcerias
Da mesma forma, a assistência do governo às
empresas deve ser menos sobre subsídios, garantias
e resgates e mais sobre a construção de parcerias.
Isso significa impor condições estritas a quaisquer

a política de emissões da Air France se aplica apenas
a voos domésticos de curta duração.
Green New Deal
É necessário muito mais para alcançar uma recuperação verde e sustentável. Por exemplo, os governos podem usar o código tributário para desencorajar
as empresas de usar certos materiais. Eles também
podem introduzir garantias de emprego para que o
capital humano não seja desperdiçado ou corroído.
Isso ajudaria os trabalhadores mais jovens e mais velhos, que sofreram de forma desproporcional a perda
de empregos devido à pandemia, e reduziria os choques econômicos prováveis em regiões desfavorecidas, que já estão sofrendo declínio industrial.
As finanças também precisam de conserto. Durante a crise financeira global de 2008, os governos
inundaram os mercados com liquidez. Mas, como
não direcionaram para boas oportunidades de investimento, grande parte desse financiamento acabou
voltando para um setor financeiro impróprio para o
propósito. •
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resgates corporativos para garantir que o dinheiro do
contribuinte seja utilizado de forma produtiva e gere
valor público de longo prazo, e não lucros privados
de curto prazo.
Na crise atual, por exemplo, o governo francês
condicionou seus resgates à Renault e à Air France-KLM a compromissos de redução de emissões.
França, Bélgica, Dinamarca e Polônia negaram auxílio
estatal a qualquer empresa domiciliada em um paraíso fiscal designado pela União Europeia e proibiu
grandes destinatários de pagar dividendos ou recomprar suas próprias ações até 2021. Da mesma forma,
empresas americanas que recebem empréstimos do
governo por meio do fundo Coronavirus Aid, Relief,
and Economic Security (CARES) foram proibidas de
usar os fundos para recompra de ações.
Essas condições são um começo, mas não são
suficientemente ambiciosas, seja do ponto de vista
climático, seja em termos econômicos. A magnitude
dos pacotes de assistência governamental não atende aos requisitos das empresas, e as condições nem
sempre são juridicamente vinculativas: por exemplo,

31

FLORESTA

Amazônia
e a fronteira do

agronegócio
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma

A pressão internacional sobre o Brasil é crescente. Enquanto o governo
brasileiro refuta as acusações de leniência com o desmatamento,
compradores europeus articulam boicote aos produtos nacionais.
Nessa guerra de versões, os dados são o melhor aliado da verdade.
De acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon, nos
| insight-bIOMA

primeiros oito meses de 2020 foram desmatados 5.190 km²
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de mata nativa na Amazônia. Comparando-se ao mesmo período de
2019, registra-se uma alta de 23%.
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nquanto as imagens do Pantanal queimando – outro bioma importante para o país e
para o planeta – correm o mundo, oito países europeus enviaram uma carta aberta ao
vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão,
para protestar contra a política ambiental brasileira.
As nações signatárias – Alemanha, Reino Unido,
França, Itália, Dinamarca, Noruega, Países Baixos e
Bélgica – participam da declaração de Amsterdã, uma
parceria entre nações para promover sustentabilidade e cadeias de produção de commodities que não
cause a destruição de florestas.
Na carta, os europeus destacam que o desmatamento cresce em ritmo alarmante no Brasil e se
dizem estar “profundamente preocupados” com os
efeitos dessa destruição para o desenvolvimento
sustentável do país.
“Durante muito tempo o Brasil liderou a redução
do desmatamento na Amazônia através do estabelecimento de instituições científicas independentes que
garantem monitoramento rigoroso e transparente,
de agências de controle competentes e do reconhecimento de territórios indígenas. Nos últimos anos,
no entanto, o desmatamento tem crescido em ritmo
alarmante, como foi documentado pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)”, dizem em
trecho da carta.

O historiador Herbert Klein
acredita que a destruição da
Amazônia terá grave impacto
nas exportações brasileiras.
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Para ele, as ações antiambiente
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do governo são hoje as maiores
ameaças ao escoamento da
produção agrícola do país

Questionado pela imprensa brasileira, o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou ser preciso, de fato,
ampliar a atuação do governo na região amazônica e,
principalmente, recuperar a capacidade operacional
do Ibama, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade
(ICMBio) e da Funai. A distância entre o discurso e a
prática se mostrou evidente nas semanas seguintes.
Poker face à brasileira
Pressionado a reduzir o desmatamento e proteger
o meio ambiente, o governo brasileiro parece querer
dobrar a aposta. Em 28 de setembro, o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles, que preside o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), aprovou
a extinção de duas resoluções que delimitavam as
áreas de proteção permanente (APPs) de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. A revogação
dessas regras abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação
de áreas de mangues para produção de camarão.
A ideia, dita por Salles na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, era aproveitar a pandemia para,
em suas palavras, “passar a boiada”. E a boiada está
passando com agilidade. Na mesma reunião, o Conama
também revogou uma resolução que exigia o licenciamento ambiental para projetos de irrigação. E ainda
instituiu uma nova regra, permitindo que materiais de
embalagens e restos de agrotóxicos possam ser queimados em fornos industriais para serem transformados em cimento, substituindo as regras que determinavam o devido descarte ambiental desse material.
Agronegócio reage
A solução não parece que virá da caneta Bic do
presidente Jair Bolsonaro. E, em meio às ameaças de
retaliação europeia que têm potencial para derrubar
suas projeções financeiras num ano difícil, já marcado pelos efeitos da pandemia, o agronegócio decidiu reagir. Numa dessas ironias do destino, o futuro
dessa indústria está amarrado ao próprio destino da
floresta em si.
Autor de “Alimentando o Mundo: O Surgimento da
Moderna Economia Agrícola no Brasil”, o historiador
Herbert Klein acredita que a destruição da Amazônia terá grave impacto nas exportações brasileiras.
Para Klein, as ações antiambiente do governo são
hoje as maiores ameaças ao escoamento da produção agrícola do país. “Se não se controlar a destruição da Amazônia, o país terá uma perda no mercado
europeu, que não quer apoiar o livre comércio com o
Brasil enquanto esse sistema de destruição seguir”,
afirmou Klein numa live.

A segunda iniciativa é o compartilhamento da
tecnologia de monitoramento de fornecedores da
empresa e da política de compra responsável com
sua cadeia de valor, o que inclui toda a indústria de
alimentos, desde pecuaristas, agricultores a instituições financeiras e do agronegócio. A terceira iniciativa será o apoio ambiental, agropecuário e jurídico
aos fornecedores.
Os outros três pilares serão alcançados por meio
da atuação do Fundo JBS Pela Amazônia para financiar ações e projetos para o desenvolvimento sustentável no bioma. A companhia vai aportar R$ 250
milhões, nos primeiros cinco anos, podendo chegar a
R$ 500 milhões até 2030.
“Estamos reafirmando publicamente o nosso
compromisso com a sustentabilidade da Amazônia.
Esperamos promover um avanço em escala não apenas em direção ao combate ao desmatamento, mas
também à promoção da bioeconomia, agricultura
sustentável e desenvolvimento social”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.
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Empresa amiga da floresta
A brasileira JBS, segunda maior indústria de alimentos do mundo, entendeu o tamanho do problema
e partiu para a ação. Em setembro, a empresa lançou
o programa Juntos Pela Amazônia. Trata-se de um
conjunto de iniciativas com visão de longo prazo que
visam aumentar a conservação e o desenvolvimento
do bioma, engajando o setor e propondo ações para
além da cadeia de valor da companhia.
O programa integra a prioridade Mudanças Climáticas, do plano de metas globais de sustentabilidade da companhia, apresentado em 2019. Os pilares
fundamentais do Juntos Pela Amazônia são: (i) desenvolvimento da cadeia de valor; (ii) conservação e
recuperação de florestas; (iii) apoio às comunidades;
e (iv) desenvolvimento científico e tecnológico.
O primeiro pilar é composto por três principais iniciativas. A primeira delas é a Plataforma Verde JBS,
uma plataforma blockchain, que vai permitir que a companhia inclua em sua base de monitoramento os fornecedores de seus fornecedores de bovinos até 2025.
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Desenvolvimento da cadeia de valor
Atualmente, a Política de Compra Responsável de
Matéria-Prima da JBS já monitora diariamente 100%
dos fornecedores de bovinos da companhia, segundo
critérios rígidos de sustentabilidade, com tolerância
zero para o desmatamento, invasão de áreas protegidas, como terras indígenas ou unidades de conservação ambiental, trabalho análogo à escravidão, ou uso
de áreas embargadas pelo Ibama. Essa análise é feita
online e diariamente, e abrange mais de 50 mil fazendas fornecedoras.
“Ao longo da última década fizemos investimentos significativos para viabilizar o que hoje é um dos
maiores sistemas privados de monitoramento de fornecedores do mundo. Também nos engajamos em
iniciativas setoriais – junto a organizações não governamentais e Ministério Público Federal – em estados da Amazônia Legal e programas educativos de
melhoramento de manejo da terra junto aos nossos
fornecedores”, afirma Wesley Batista Filho, presidente da JBS América do Sul e da Seara.

A Plataforma Verde JBS é uma iniciativa inédita que vai cruzar informações dos fornecedores da
companhia com dados de trânsito de animais. A nova
tecnologia permitirá estender aos demais elos da cadeia produtiva o monitoramento socioambiental que
já é feito nos fornecedores da empresa na Amazônia.
A iniciativa usará tecnologia blockchain justamente
para dar confidencialidade e segurança no acesso às
informações e transparência nas análises dos fornecedores. O trabalho será auditado, e seus resultados
reportados no relatório anual e de sustentabilidade.
A companhia fará campanhas de engajamento
com fornecedores e entidades para que até o final de
2025, os fornecedores de seus fornecedores estejam
na Plataforma Verde JBS. “Estamos muito confiantes na participação de todo o setor. Acreditamos que
com o engajamento de todos conseguiremos provocar mudanças significativas em busca de uma produção cada vez mais sustentável”, afirma Renato Costa,
presidente da Friboi.
Adicionalmente a companhia também vai dispo-

O monitoramento feito pela
JBS na Amazônia já permitiu
o bloqueio comercial de
fornecedores em situação
de não conformidade com
as políticas de compra da

nibilizar assessoramento jurídico, ambiental e agropecuário para auxiliar produtores na melhoria do
manejo de suas propriedades. A JBS vai ampliar
suas ações educativas em sustentabilidade para sua
cadeia de fornecimento agropecuário e aumentar os
investimentos no desenvolvimento de plataformas digitais para regularização ambiental, como já faz nos
estados de Mato Grosso e Pará.
Como parte do Programa Juntos Pela Amazônia,
a companhia também anuncia o compartilhamento de
sua tecnologia de monitoramento de fornecedores
com pecuaristas, instituições financeiras e outras
empresas que desejarem adotar critérios socioambientais na relação com suas cadeias de valor.
O monitoramento feito pela JBS na Amazônia já
permitiu o bloqueio comercial de fornecedores em
situação de não conformidade com as políticas de
compra da empresa. Agora, a companhia anuncia sua
disposição de compartilhar essa tecnologia de monitoramento com instituições financeiras e outras empresas que quiserem aplicá-lo.

Fundo JBS pela Amazônia
A empresa anuncia também a constituição do
Fundo JBS pela Amazônia, dedicado a financiar iniciativas e projetos para ampliar a conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável das comunidades que nela vivem, com aporte de R$ 250 milhões
nos primeiros cinco anos.
A JBS convidará seus stakeholders a contribuírem para o Fundo, e se compromete a igualar sua
contribuição às doações de terceiros na mesma proporção. A meta é levar os recursos do fundo a um
total de R$ 1 bilhão até 2030.
Serão apoiados projetos em três frentes: conservação e restauração da floresta; desenvolvimento socioeconômico das comunidades e desenvolvimento
científico e tecnológico.
O Fundo será presidido por Joanita Maestri Karoleski, ex-CEO da Seara, com o apoio de um Conselho
de Administração, um Conselho Fiscal, um Conselho
Consultivo e um Comitê Técnico. O Comitê Técnico e
o Conselho Consultivo auxiliarão na escolha de projetos que receberão aportes do Fundo, que será auditado pela KPMG. Todo o processo será reportado e os
resultados publicados no site.
Para Joanita Maestri Karoleski, presidente do
Fundo, conter o desmatamento ilegal é um desafio
central para a defesa da Amazônia. Ela defende que
esse problema só será combatido efetivamente por
um olhar voltado à qualidade de vida e à geração de
renda para a população da região, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. “Acreditamos em uma Amazônia
sustentável, pois sabemos que preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico são indissociáveis”, ressalta a executiva. Nós também. •
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Por Marlova Jovchelovitch Noleto
Diretora e representante da UNESCO no Brasil

A mudança climática afetará a disponibilidade,
a qualidade e a quantidade de água para as
necessidades humanas básicas, ameaçando o
aproveitamento efetivo do direito humano à água
e ao saneamento para, potencialmente, bilhões de
pessoas. As mudanças hidrológicas induzidas pela
sustentável dos recursos hídricos, que já estão sob
forte pressão em muitas regiões do mundo.
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mudança climática acrescerão desafios à gestão
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egurança alimentar, saúde humana, assentamentos urbanos e rurais, produção de
energia, desenvolvimento industrial, crescimento econômico e ecossistemas são
todos dependentes da água e, portanto, vulneráveis
aos impactos da mudança climática. A adaptação e a
mitigação à mudança climática por meio da gestão da
água são cruciais para o desenvolvimento sustentável e essenciais para o cumprimento da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, do Acordo de
Paris sobre Mudança Climática e do Marco de Sendai
para a Redução de Riscos de Desastres.
Impactos sobre os recursos hídricos
O consumo mundial de água aumentou em seis
vezes nos últimos cem anos, e continua a crescer de
forma constante a uma taxa de cerca de 1% ao ano
como resultado do aumento populacional, do desenvolvimento econômico e das mudanças nos padrões de
consumo. Aliado a um abastecimento de água cada vez
mais irregular e incerto, a mudança climática agravará
a situação de regiões que já apresentam escassez de
água, e provocará estresse hídrico em regiões onde os
recursos hídricos atualmente ainda são abundantes. A
escassez física de água é muitas vezes um fenômeno sazonal, não crônico, e a mudança climática tende
a causar mudanças nessa disponibilidade de água ao
longo do ano em vários lugares. A mudança climática
se manifesta, entre outros aspectos, no aumento da
frequência e da magnitude de eventos extremos, como
ondas de calor, chuvas sem precedentes, tempestades
e eventos de marés ciclônicas.
A qualidade da água será prejudicada em decorrência das temperaturas mais elevadas, redução do oxigênio dissolvido e, portanto, uma reduzida capacidade
de autodepuração dos corpos de água doce. Existem
riscos adicionais de poluição hídrica e contaminação
patogênica causadas por inundações ou por concentrações mais altas de poluentes durante os períodos
de seca.
Muitos ecossistemas, especialmente florestas e
zonas úmidas, também estão em risco. A degradação
dos ecossistemas não somente acarretará a perda de
biodiversidade, mas afetará também a prestação de
serviços ecossistêmicos relacionados à água, como a
sua depuração, a captura e o armazenamento de carbono e a proteção natural a inundações, bem como a
provisão de água para a agricultura, a pesca e o lazer.
Muito dos impactos da mudança climática se manifestarão nas zonas tropicais, onde está localizada a
maior parte dos países em desenvolvimento. Pequenos Estados insulares em desenvolvimento são tipica-

mente vulneráveis, nos aspectos ambiental e socioeconômico, a desastres e à mudança climática, e muitos
deles vivenciarão um aumento do estresse hídrico. Em
todo o planeta, espera-se que as terras áridas se expandam significativamente. Espera-se que o degelo
acelerado das geleiras tenha um efeito negativo sobre
os recursos hídricos de regiões montanhosas e suas
planícies adjacentes.
Apesar das crescentes evidências de que a mudança climática afetará a disponibilidade e a distribuição
dos recursos hídricos, algumas incertezas permanecem, especialmente nas escalas local e de bacia. Embora não haja muita discordância sobre os aumentos
de temperatura, que foram simulados por diferentes
Modelos de Circulação Geral (MCGs) em condições de
cenários específicos, existe maior variabilidade e ambiguidade nas tendências de precipitação projetadas.
Muitas vezes, as tendências em extremos (precipitação mais intensa, calor, secas prolongadas) mostram
uma direção mais clara do que as tendências em precipitação anual total e padrões sazonais.
Marcos políticos internacionais
No âmbito da Agenda 2030, a água serve como
um elemento de conexão (frequentemente) não reconhecido, mas essencial para alcançar os diferentes
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Como tal, a incapacidade de se adaptar à mudança
climática não somente coloca em risco a realização
do ODS 6 (o “objetivo da água”), mas também compromete a consecução da maioria dos outros ODS.
Além disso, embora o ODS 13, “tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos”, inclua metas e indicadores específicos, não
existe um mecanismo formal que vincule o ODS 13
aos objetivos do Acordo de Paris, o que resulta em
processos paralelos.
Embora a água não seja mencionada no Acordo de
Paris em si, ela é um componente essencial de quase
todas as estratégias de mitigação e adaptação. Entretanto, a água é identificada como a prioridade número
um para ações de adaptação na maior parte da “Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas”
(Intended Nationally Determined Contributions – INDCs) e está direta ou indiretamente relacionada a todas
as outras áreas prioritárias. Da mesma forma, a água
é pouco mencionada no próprio Marco de Sendai, embora permeie cada uma das prioridades de ação e seja
central a todos os seus sete objetivos.
Os desafios do desenvolvimento, a erradicação da
pobreza e a sustentabilidade estão intrinsecamente
entrelaçados com os da mitigação e da adaptação à

mudança climática, especialmente por meio da água.
Considerando o papel da água na mitigação e na adaptação à mudança climática, ela poderia desempenhar
um papel de conexão entre todos os ODS e entre os
marcos políticos, como o Acordo de Paris.

A degradação dos ecossistemas
não somente acarretará a perda
de biodiversidade, mas afetará
também a prestação de serviços
ecossistêmicos relacionados à
água, como a sua depuração, a
captura e o armazenamento de
carbono e a proteção natural a
inundações
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Alimentação e agricultura
Os desafios específicos da gestão da água para a
agricultura têm duas vertentes. A primeira é a necessidade de se adaptar os modos de produção existentes
para lidar com maiores incidências de escassez e excesso de água (proteção contra inundações e drenagem). A segunda é “descarbonizar” a agricultura por
meio de medidas de mitigação climática que reduzam
as emissões de GEEs e melhorem a disponibilidade
hídrica. As possibilidades de adaptação para a agricultura de sequeiro são determinadas, em grande parte,
pela capacidade das diferentes variedades de culturas
em lidar com mudanças de temperatura e com os déficits de água no solo.
A irrigação permite a remarcação e a intensificação dos calendários das culturas e, dessa forma,
oferece um mecanismo de adaptação essencial para
terras que anteriormente dependiam apenas da precipitação. Em termos de toneladas equivalentes de CO2,

41

RECURSOS HÍDRICOS

| insight-bIOMA
42

a maior contribuição para as emissões agrícolas de
GEEs é feita pela liberação de metano na pecuária, por
meio da fermentação entérica e do esterco depositado
no pasto. Para a silvicultura, a maior oportunidade de
mitigação envolve a redução das emissões atribuíveis
ao desmatamento e à degradação florestal.
A agricultura tem dois caminhos principais para
mitigação dos GEEs: sequestro de carbono por meio
do acúmulo de matéria orgânica acima e abaixo do
solo; e a redução das emissões por meio da gestão
da terra e da água, incluindo a adoção de insumos
de energia renovável, como bombas de captação de
água que funcionam com energia solar. A agricultura
climaticamente inteligente (climate-smart agriculture – CSA) é um conjunto reconhecido de abordagens
informativas para a gestão da terra e da água, conservação do solo e práticas agronômicas que sequestram
carbono e reduzem as emissões de GEEs. Práticas de
CSA ajudam a reter a estrutura do solo, a matéria orgânica e a umidade sob condições mais secas, e incluem técnicas agronômicas (envolvendo irrigação e
drenagem) para ajustar ou estender os calendários de

culturas, com o objetivo de se adaptar às mudanças
sazonais e interanuais do clima.
Assentamentos humanos
Os impactos da mudança climática sobre os sistemas hídricos urbanos incluem temperaturas mais elevadas, precipitação reduzida e secas mais severas, por
um lado, e o aumento de eventos de fortes precipitações e inundações, por outro. São precisamente esses
extremos que tornam tão difíceis o planejamento do
espaço urbano e a provisão de infraestrutura. A estrutura física para o fornecimento de água e instalações
de saneamento também pode ser afetada, levando ao
abastecimento hídrico contaminado e à descarga de
águas residuais e pluviais não tratadas em ambientes
saudáveis. Doenças transmitidas por vetores, como a
malária, a febre do Vale do Rift, a leptospirose entre
outras são frequentemente observadas após eventos
de inundação.
A resiliência da água urbana vai muito além dos
limites tradicionais da cidade. Nos casos em que o
suprimento de água depende de bacias hidrográficas

O caminho a seguir
Considerando a natureza transversal da água e do
clima através de diferentes setores econômicos e em
toda a sociedade, as compensações e os interesses
conflitantes devem ser abordados em todos os âmbitos para negociar soluções integradas e coordenadas.
Isso requer uma abordagem equitativa, participativa e
com várias partes interessadas para a governança hídrica no contexto da mudança climática. Existem cada
vez mais oportunidades para integrar, de maneira mais
genuína e sistemática, o planejamento de adaptação e
mitigação nos investimentos hídricos, tornando esses investimentos e suas atividades associadas mais
atraentes aos financiadores do clima.
Além disso, várias iniciativas de mudança climática relacionadas à água podem oferecer outros benefícios, como a criação de empregos, a melhoria da
saúde pública, a redução da pobreza, a promoção da
igualdade de gênero e melhores meios de subsistência, entre outros. Apesar das crescentes evidências de

que a mudança climática está afetando o ciclo hidrológico mundial, ainda há muitas incertezas ao se projetar seus impactos em escalas geográficas e temporais
menores.
No entanto, essas incertezas não devem ser vistas
como uma desculpa para a falta de ação. Pelo contrário, devem servir como um incentivo para expandir a
pesquisa, promover o desenvolvimento de ferramentas analíticas práticas e de tecnologias inovadoras,
adotar “abordagens sem arrependimentos” e construir
as capacidades institucionais e humanas necessárias
para fomentar a tomada de decisões conscientes e baseadas na ciência.
A necessidade de maior cooperação entre as comunidades hídricas e climáticas existe muito além do
âmbito da pesquisa científica. Por um lado, é imperativo que a comunidade da mudança climática e os
negociadores do clima, em particular, prestem mais
atenção ao papel da água e reconheçam sua importância central no enfrentamento da crise da mudança
climática.
Por outro lado, é igualmente – se não mais importante – que a comunidade do setor hídrico concentre
seus esforços na promoção da importância da água
em termos de adaptação e mitigação, desenvolva propostas concretas de projetos relacionados à água para
inclusão nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined Contributions – NDCs)
e fortaleça os meios e as capacidades para planejar,
implementar e monitorar as atividades relacionadas à
água nas NDCs. Combinar a adaptação e a mitigação
da mudança climática, por meio da água, é uma proposta com a qual todos têm a ganhar.
Em primeiro lugar, beneficia a gestão dos recursos
hídricos e melhora a prestação dos serviços de abastecimento hídrico e de saneamento. Em segundo lugar,
contribui diretamente para combater as causas e os
impactos da mudança climática, incluindo a redução
dos riscos de desastres. Em terceiro lugar, contribui
direta e indiretamente para cumprir vários dos ODS
(fome, pobreza, saúde, energia, indústria, ação climática e assim por diante – sem mencionar o ODS 6, o
próprio “objetivo da água”) e uma série de outros objetivos mundiais.
Em uma era caracterizada por uma série de estudos e artigos pessimistas e catastróficos a respeito
da mudança climática e de outras crises ambientais
mundiais, este relatório propõe uma série de respostas práticas, em termos de políticas, financiamento e
ações em campo, para apoiar nossos objetivos coletivos e aspirações individuais a fim de alcançar um
mundo sustentável e próspero para todos. •
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distantes, o planejamento deve olhar muito além dos
limites da cidade, além de considerar os impactos de
longo prazo da expansão urbana em ecossistemas de
água doce distantes e nas comunidades locais que
também dependem deles.
Em pequenos assentamentos urbanos e rurais, o
uso de água para a agricultura e, em alguns casos,
aplicações industriais, resulta em uma menor disponibilidade para usos domésticos. O abastecimento doméstico deve ser priorizado conforme o direito humano de acesso à água e ao saneamento.
Embora os governos permaneçam responsáveis
por liderar as medidas nacionais de mitigação e adaptação ao clima, bem como pela governança hídrica, o
processo de mudança é sempre coproduzido. Há muitas indicações de que os jovens estão cada vez mais
preocupados com a mudança climática. As cidades
também se tornaram precursoras da ação climática
em muitos países, e algumas das principais empresas se comprometeram a reduzir sua pegada hídrica
e emissões de GEEs, no intuito de enfrentar suas contribuições ao estresse hídrico e à mudança climática.
A pobreza, a discriminação e a vulnerabilidade estão estreitamente relacionadas e normalmente se cruzam. Mulheres e meninas de grupos étnicos minoritários, ou de áreas remotas ou desfavorecidas, podem
sofrer várias formas de exclusão e opressão. Quando
os desastres ocorrem, essas desigualdades podem se
agravar, o que aumenta a probabilidade de os pobres
serem afetados. As pessoas pobres também tendem a
perder relativamente mais do que os não pobres.
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BASF inova em reciclagem de colchões
A BASF desenvolveu um processo de reciclagem química para colchões usados e está iniciando testes-piloto na fábrica de Schwarzheide,
em Brandemburgo, na Alemanha.
Os materiais dos colchões antigos
devem ser reciclados de modo a serem utilizados para a produção de
novos. “O objetivo é recuperar as
matérias-primas com uma qualidade
comparável à das matérias-primas
não recicladas/virgens”, explica
Shankara Keelapandal, da gerência
de produto de Isocianatos da Europa.
Com o processo, a BASF está abrindo novos caminhos e respondendo
às expectativas crescentes em matéria de sustentabilidade da indústria
de espuma e de colchões, bem como
às expectativas dos consumidores.
Trata-se de um passo importante
para, eventualmente, reintroduzir os
resíduos pós-consumo nos ciclos de
vida dos produtos.
O processo da BASF separa o
poliuretano flexível e fornece o poliol usado inicialmente. A partir daí,
a BASF pode produzir novas espumas com uma pegada de carbono significativamente menor, pois

menos recursos fósseis são usados. “Os projetos dessa natureza
são bastante interessantes porque,
embora os colchões sejam fáceis
de recolher e de selecionar, no final do seu ciclo de vida acabam por
ser incinerados ou depositados num
aterro”, explica o diretor técnico do
projeto, Arno Volkmann. Os primeiros volumes do material reciclado
serão entregues no final deste ano
aos parceiros envolvidos com vistas
a desenvolver projetos-pilotos em
conjunto. “O projeto é tecnicamente

complexo, mas o potencial de reduzir os volumes de resíduos e economizar recursos faz com que tudo
valha a pena” comenta Keelapandal.
Com o novo processo, a BASF
intensifica seus esforços para aumentar a sustentabilidade e dá mais
um passo em direção a uma economia circular. Com o objetivo de
dissociar o crescimento econômico
do uso de recursos finitos, a BASF
acelera a adoção do princípio da
economia circular em suas operações diárias.
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Brazil Water Week discutirá tecnologias para gestão hídrica
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“Tecnologias do futuro em gestão de água: digitalização
e indústria 4.0” será um dos temas de destaque da Brazil
Water Week, encontro online que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) promove
entre 26 e 30 de outubro. A sessão terá a participação do
especialista internacional Vishnu Mabeer (eThekwini municipality), Sandile Mbatha (eThekwini municipality), Dean
Hodgkiss (LookSeeDo), Pontsho Moletsane (Yellow Beast,
Innovation) e Ricardo Batista Santos (Sabesp). A coordenação é de Mamohloding Tlhagale e Valerie Naidoo (Water
Research Commission – África do Sul).

Água digital, indústria 4.0 e o papel dos provedores de serviços hídricos. A Brazil Water Week, que já
ocorre em outros países, como Suécia e Cingapura,
reunirá profissionais e empresas, além de organizações internacionais para discutir a água em sua concepção mais ampla, abordando desafios, políticas públicas e soluções e tecnologias existentes no Brasil e
em todo o mundo, com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da ONU: ODS 6 – Água e Esgoto para todos até 2030! As inscrições estão abertas:
https://www.brazilwaterweek.com.br/inscricoes

Scania: caminhão mais sustentável
A Scania apresentou, em junho,
o quinto caminhão movido a GNV e/
ou biometano do Brasil para o Grupo Charrua, que adquiriu o histórico primeiro modelo da região Sul,
nessa inovadora tecnologia, mais
sustentável. Com a nova venda, a
marca chega a 23 modelos comercializados, sendo 18 para a PepsiCo.
A Casa Scania Brasdiesel (RS) foi a
responsável pela venda, a entrega e
cuidará do suporte operacional e da
manutenção do pesado R 410 6x2.
O R 410 será usado no transporte de gás natural veicular pela Charrua Gás para atender clientes do
Rio Grande do Sul, como indústrias
e postos de combustível. O primeiro
caminhão movido a GNV e/ou biometano do Sul representa um novo
passo no uso de sistemas mais sustentáveis no transporte de cargas.
“O objetivo das empresas é a
transição para um sistema de transporte mais sustentável. A Scania
vem liderando esta transformação.
Para nós, não existe apenas um modelo sustentável, e cada país adotará as tecnologias que melhor se

encaixam em sua realidade. Para o
Brasil, o ‘aqui e agora’ é o caminhão
movido a GNV e/ou biometano”, disse Roberto Barral, vice-presidente
das Operações Comerciais da Scania no Brasil. “A Scania está empenhada em apoiar seus clientes com
soluções rentáveis que contribuam
com a sustentabilidade nos aspectos econômico, ambiental e social.”
A rede de concessionárias Scania está sendo preparada para dar
todo o apoio aos caminhões a gás.
Não são necessárias grandes mudanças nas Casas para receber os
veículos mais sustentáveis. Dentre
os itens obrigatórios estão boxes,
ferramentas e check-list especiais,
que serão implementados ao longo dos próximos meses. “A fim de
atender a frota mais sustentável,
daremos o suporte necessário na
operação do cliente, para manter
a manutenção em dia e garantir
a disponibilidade dos produtos”,
completa Barral.
Os inéditos caminhões pesados
Scania movidos a gás natural veicular (GNV) e/ou biometano são voca-

cionados para médias e longas distâncias. Seus motores são Ciclo Otto
(o mesmo conceito dos automóveis)
e 100% a gás e biometano, ou mistura de ambos. Os motores não são
convertidos do diesel para o gás,
têm garantia de fábrica, tecnologia
confiável e segura, com desempenho consistente e força semelhante
ao caminhão a diesel. Além de serem 20% mais silenciosos.

A Radix Engenharia e Software, empresa de tecnologia e engenharia, conquista o primeiro lugar do
ranking das Melhores Empresas para se Trabalhar no
estado do Rio de Janeiro. Realizada pelo Great Place
to Work (GPTW), a pesquisa concedeu à companhia o
título de campeã na categoria de médio porte. O ranking foi anunciado na noite de 29 de setembro, por
meio de um webinar.
Mesmo com o isolamento social, a empresa promoveu desde o início da quarentena ações virtuais
para integrar e entreter os mais de 600 colaboradores, que permanecerão em home office até o fim do
ano. Para ajudar a equilibrar a rotina de trabalho, a

Radix promoveu, por exemplo, lives com sessões de
alongamento, aula de taekwondo para iniciantes, dicas
de finanças pessoais, happy hours e webinars com psicólogos e nutricionistas.
Além dessas ações, a empresa reforçou a comunicação com toda a equipe durante o trabalho remoto,
por meio de reuniões virtuais constantes, nas quais a
própria diretoria se dispôs a manter as pessoas atualizadas em relação às decisões neste cenário e também
dos resultados da empresa, garantindo a transparência
e o fluxo contínuo de informações. “O resultado é uma
equipe mais segura e conectada, disposta a produzir
mais”, disse CEO da empresa, João Chachamovitz.
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Radix é eleita a Melhor Empresa para se Trabalhar no Rio
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t

he Covid-19 pandemic already leaves the sad record of 1 million disrupted
lives around the world. It takes a lot of effort to try to maintain some hint of
optimism in the future. Some experts have this ability. And they see that,
with the change in social and productive dynamics arising from the social
isolation measures imposed on humanity, it is possible to create space for the new.
Consumer habits have changed. This will impact, to a lesser or greater degree, capitalism. A term that until then appeared only in trend reports came to life: lowsumerism.
Some of these habits acquired during the pandemic will last. In the report “The
consumer of the future 2021”, Andrea Bell, director of WGSN Insight, says that the
end of excess is one of the macro trends for next year: “As responsible consumption
reaches the mainstream and interest in products and sustainable processes soar, the
reduction in the amount of raw material used in supply chains will be the object of attention. By 2050, the use of material resources worldwide is expected to more than
double, and in developed countries – which currently consume ten times more per
person than emerging countries – we will need 1.7 planet Earth to maintain levels of
current consumption.” This change in the mentality of the citizen makes room in the
market for brands that create new ways and ways of buying, encouraging direct trade.
Most companies were not prepared for this. However, some suffered more than
others. This is the case of the fashion industry. With consumers forced to stay at home,
demand for new clothes has evaporated.

49

TRENDS
CRISIS

All of a sudden, thousands of people stopped buying parts for months. And they found that they can live
well without them. The desire – impulse – purchase
chain, which governed the capitalist modus operandi
until then, has broken. This also undermines an industry responsible for about 10% of all greenhouse
gas emissions on the planet, which consumes an incredible amount of resources, including water and
energy, although most people do not pay attention to
its high “indirect” costs.
Is it possible that the pandemic of coronavirus
leave any positive legacy to the planet? Well, Covid-19
has been identified by experts in sustainable fashion
as strong enough to bury fast fashion, in addition to
changing the production axis of the supply chain. Asia
leaves the scene, Africa emerges.
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World textile polo
In the 20th century, China concentrated much of
the global textile production. But as retailers tried
to cut wage spending, they migrated to South and
Southeast Asia. In the past few decades, Bangladesh,
Vietnam and Sri Lanka have become the world’s tailors. These countries started to centralize the production of most of the clothes, accessories and shoes
in the rich world.
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A popular saying is that you can’t make an omelet without breaking eggs. For this, which may be a
change in the fashion production axis, has caused a
breakdown among Asian entrepreneurs. According to
Bloomberg, clothing factories in Bangladesh, a clothing production center, saw $ 1.5 billion in canceled orders. Meanwhile, world sales in the fashion and luxury
industry plummeted by 70% from March to April.
Since the outbreak of Covid –19, supply chain suffers from the devastating impact of the cancellation
of trademark applications, including applications already in production, and modification of payment
terms, with many brands invoking the force majeure
clause to release them from their contractual responsibility to pay suppliers.
The pandemic shed light on old industry systemic
problems. The risks of operating globally in pursuit of
increasingly cheaper production led factories, located mainly in Asia, to adopt incredibly tight profit margins. For decades, wages and workers’ rights have
been squeezed. There are many reports of conditions
analogous to slavery. With the crisis, million workers who make clothes for some of the world’s most
profitable companies lost their jobs or were temporarily suspended, without receiving payment they are
entitled to by law, and the vast majority do not have
savings to turn to and no protection Social. Poverty
and hunger can pose a greater threat to their lives
than the coronavirus.
Ancestral knowledge
With a global market value of around US$ 2.5 trillion a year, the fashion industry went to the canvas
with the pandemic. To rise and continue in the dispute, he will have to adopt a new strategy. The fast
fashion moves out, and tailor-made fashion wins the
catwalks. The latter is now recommended by environmentalists and business analysts as the future of
the textile industry. The so called new normal. But on
the African continent this is nothing new. This is just
another ancestral practice.
More than intuitive, sustainability in many African
countries can be a matter of necessity. Almost survival. This is the case of the fashion industry. Most
of the population does not t and m access to the
abundant resources available to residents of richer
nations. End using traditional practices which, even
without knowing in, are lined to s to today recognized
methods as sustainable.
The cultural heritage of the continent – such as
bark cloth making in Uganda, the fabrics of Nigeria
and Ghana, as well as the traditional Berber weav-

Royal Cloth
The bark fabric is most closely associated with
the people of two of Uganda’s traditional kingdoms:
Tooro and Buganda. The Kingdom of Tooro, in particular, is looking to develop its tree bark fabric industry. The queen mother, HRH Best Kemigisa, defends
the planting of trees for the production of fabric. The
real idea is not only to create jobs, but also to mitigate
the impacts of climate change.
Another example of this new normal fashion
comes from Kenya: Somali stylist Nimco Adam, formerly known as the Queen the Tie Dye. She used to

devote herself to diving tissues in vats of chemical
dyes. Now she focus on sustainability.
Since then, she has created fabrics using traditional African methods, using hemp, bamboo and
even bark as raw material. Chemical toners also left
the scene and natural dyes, extracted from roots,
such as saffron, entered. By positioning nature at the
center of the creative process, Adam stepped up at
the forefront of the sustainable fashion movement.
In Nigeria, the Nkwo brand is a reference for combining sustainability and fashion. The designer Nkwo
Onwuka uses upcycling as a natural response to the
excess of second hand clothes dumped in the markets.
The jeans from cells produced in mass that reached
from the outside, she created its own tissue – dakala –,
from traditional manual techniques such innovations to
produce beads with unique collections capsules.
Rebuilding a more sustainable fashion industry on
the other side of the crisis will require governments,
brands, retailers and citizens to act together. Many
sustainable fashion brands are small companies, with
few resources and difficult access to finance. But the
demand for ethical fashion is growing. Brands and retailers also know that they need to do more to protect
the most vulnerable workers in their supply chains.
And also the planet. This is what being aligned to the
spirit of our time looks like. And Africa is already
moving forward. •
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ing in North Africa – is seen the by trend researchers as the new frontier of post fashion –Covid-19. The
tree bark fabric, in particular, has received renewed
attention. Widely used by traditional healers and as
a shroud, it is the ideal raw material for these new
times of tailored fashion.
The whiskey colored cloth is made from the crushing of the fibrous inner bark of the Ficus natalensis
tree, also known as mutuba. It is a laborious process,
which may explain how the production of tree bark
fabrics began to decline after the introduction of cotton as a textile alternative by Arab traders in the 19th
century. However, it has already been used extensively and is more like leather in terms of durability
than other herbal textiles.
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the economic
recovery’s ally
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nstead of delaying updates to nationally determined climate targets while the COVID-19
pandemic continues, governments should
consider how these targets could be used to
leverage the economic contribution of nature-based solutions. Chile offers an example of how that could work.
With the world gripped by the COVID-19 pandemic, policymakers have turned their attention to economic stimulus and financial support of households
and firms. As a result, many countries have been
delaying the preparation and submission of their
new emissions-reduction targets under the Paris
climate agreement. These updated targets, known as
nationally determined contributions, or NDCs, were
originally due earlier this year, ahead of the COP26
climate-change conference in Glasgow, Scotland in
November. But that, too, has been postponed.
The switch from summits to stimulus is understandable. But we should not lose sight of the important
role that NDCs can play in economic recovery efforts.
NDCs are among the best vehicles for governments to
articulate their vision of future economic growth and
technological transformation, both of which have clear
links to job creation. Moreover, setting the targets provides a golden opportunity for countries to identify
shovel-ready projects and activities that can deliver
both climate and economic benefits.
Chile is a good example. The government announced an updated climate pledge in April, together
with a new climate bill that is currently before the
National Congress. The updated NDC links climate
action to sustainable development and a just energy
transition. At its core is a commitment to achieving
carbon neutrality by 2050, and it is easy to see how
the government’s pandemic response can help to
achieve this goal by accelerating the necessary transitions in the energy and transportation sectors.
But Chile’s new NDC also shows another front
where countries’ economic recovery plans can receive a significant boost: nature-based solutions. The
NDC demonstrates an understanding of the role nature can play in achieving carbon neutrality, as well
as in adapting to the effects of climate change and
recognizing the importance of creating and maintaining natural carbon sinks.
For starters, Chile’s climate plan links ocean and
climate health, while acknowledging the economic

value of coastal ecosystems. We don’t need to look
far for an example of how healthy marine ecosystems
support local economies. In Mexico, in the Gulf of California and the Baja California Peninsula alone, marine ecosystems generate $518 million in annual tourism revenues and directly account for at least 3,575
jobs. Given Chile’s extensive coastline, the possibilities are much likely orders of magnitude higher. The
NDC does not disappoint in this regard: It includes a
commitment to turn 25% of its exclusive economic
zone into a protected area. If properly implemented,
this pledge would create new economic opportunities
for the country.
The new NDC also significantly strengthens
Chile’s commitments regarding forests. The government has doubled its target for sustainable forests
management and restoration from 100,000 hectares
to 200,000 hectares by 2030. Likewise, it will plant
200,000 hectares of new forests (up from 100,000
hectares), of which at least 100,000 hectares will
comprise permanent forest cover and at least 70,000
hectares will be native species. Finally, Chile has said
it will cut emissions from deforestation and land degradation by 25% by 2030.
The link to economic growth (albeit understudied
and underappreciated) is clear here as well. Pursuing
these targets will enable governments to create a variety of jobs, including foresters, botanists, machinery operators, and laborers. And restored landscapes
offer additional benefits. A 2016 study by the World
Resources Institute found that in Latin America, reviving degraded lands would yield $23 billion in net
benefits over a period of 50 years. On average, farmers who restore their land can earn an extra $1,140
per hectare in net economic value.
Let’s be clear: Chile still has some way to go to
achieve the targets in its original climate pledge.
The government’s response to COVID-19 has thus
far been a mixed bag, and it has yet to demonstrate
any serious commitment to advancing climate action
since releasing the plan months ago. But, at the very
least, Chile’s NDC gives us a good example of what
an NDC can and should be: not a legally binding policy
document, but a political signal to ministries, privatesector actors, and development-finance institutions
to identify and pursue opportunities to link a government’s climate plans to economic recovery. •
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By Francisca Tondreau
Director at The Nature Conservancy
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of diversity from the perspective of employees. The
companies included in the survey had more than 500
employees.
• The Organizational Health Index (OHI), a database
owned by McKinsey, based on surveys of approximately 60,000 employees from 40 companies in Latin
America, as well as our global data set of 5 million
surveys in 100 countries.
• In-depth interviews with more than 30 senior executives from leading companies in Latin America.
This study – the first of its kind in the region – expands the perspective by considering issues of gender,
race / ethnicity and sexual orientation, evaluating the
existing relationships between the diversity of companies, organizational health and, ultimately, financial
performance. There is still much to be discovered
about these relationships, which is why this study is
more exploratory than definitive. When expanding into
new territory, however, the study highlights the interconnection of diversity with positive business practices, effective leadership behaviors, organizational
health and business performance.
Although the correlation does not represent evidence of causality, the study finds a clear link between
the existence of diversity in senior management and
the health and performance of companies. Above all,
the commitment to diversity is strongly correlated with
positive results, rather than with actual demographic
data on diversity. Companies that are perceived by
employees as committed to diversity are more likely to
reap significant benefits.
The study also shows that, despite the strong link
between diversity and corporate success, women and
minority groups remain considerably underrepresented in the leadership positions of Latin American companies. This points to the urgency of taking measures
to promote diversity at work.
More freedom
In companies that embrace diversity, employees
are more likely to have more freedom, both in terms
of their identity and their ways of working. Our study
shows that employees of companies perceived to be
committed to diversity are 11% more likely to report
that they can “be who they are” at work, which probably encourages them to participate and contribute.
These companies also tend to have fewer employees
who express feeling like “strangers” in the workplace.
Likewise, employees of companies that embrace
diversity report much higher levels of innovation and
collaboration than their peers at other companies.
These employees are likely to:
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atin American companies that embrace diversity tend to outperform other companies
in key business practices such as innovation
and collaboration, and their leaders are better at promoting trust and teamwork. They also tend to
have happier work environments and better talent retention. All of this translates into both more solid organizational health and results: companies that embrace
diversity are significantly more likely to achieve better
financial performance than their peers who do not.
These conclusions come from a comprehensive
study by McKinsey & Company on the state of corporate diversity in Latin America. The study is based on
four main sources. Are they:
• A data set of about 700 publicly traded companies
covering all major industries based in Brazil, Chile,
Peru, Argentina, Colombia and Panama. This data was
filtered from a larger sample to ensure that only companies with complete financial and gender data were
included in the analyzed data set.
• An extensive survey of 3,900 employees at various levels, from more than 1,300 of the largest companies in the region, creating a holistic understanding
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• 152% higher in stating that they can propose new
ideas and try new ways of doing things;
• 77% more to agree that the organization applies
external ideas to improve its performance;
• 76% higher from stating that the organization
uses customer feedback to better serve its customers;
• 72% higher reporting that the organization consistently improves its way of doing things.
The levels of companies’ commitment to diversity
are closely correlated with the ability of their leaders to
create reliable, high-performance teams. In our study,
employees of companies perceived to be committed to
diversity were 80% more likely to agree that their leaders promote trust and open dialogue, and 73% more
likely to report a leadership culture in favor of teamwork, which positively affects the way people behave.
Regarding our conclusions about innovation, mentioned above, we also observed that the leaders of
companies perceived as committed to diversity seem
to have a more solid innovation agenda: in these companies, employees were 66% more likely to report that
their leaders promote innovation. In companies committed to diversity, employees were also 54% more
likely to feel that their leaders shape the values of their
organization.
Last but not least, companies committed to diversity
are more likely to promote mentorship to employees of
all backgrounds. Companies perceived by employees
as committed to diversity have a higher proportion of
employees who have mentors, regardless of their gender, race / ethnicity or sexual orientation. Specifically,
female or other employees are 19% more likely to be
mentored than their peers in companies not committed
to diversity. This number is 15% for employees from
other ethnic-racial groups and 23% for employees who
do not identify themselves as heterosexuals.
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Best practices
McKinsey’s global research shows that effective
business practices and leadership behaviors create
stronger organizational health, defined as the ability
to deliver superior performance in the long run. This
study reinforces this link in Latin American companies
and suggests that diversity is a powerful enabler of
healthy practices and better results.
In addition to the innovation and leadership
strengths of companies committed to diversity, we
found that they tend to excel in motivation – a key
dimension of organizational health. In these companies, 63% of employees indicate that they are happy
at work, compared to only 31% of companies that are
not perceived as committed to diversity. Employee´s

happiness levels are consistently higher in companies
perceived to be committed to diversity, regardless of
employee gender, sexual orientation or race / ethnicity
– the numbers confirm this conclusion in each group.
More than 60% of male, female or other employees,
whites, those from other ethnic-racial groups, heterosexuals and those who do not identify themselves as
heterosexuals from companies committed to diversity
say they are happy, in comparison with approximately
30% of other companies.
Companies that embrace diversity are up to one
and a half times more likely to have happier employees across all functions and levels of the organization,
including entry-level employees, senior managers and
executives. In addition, employees of companies committed to diversity want to stay longer and aspire to
higher levels in the organization. These employees are
36% more likely than their peers from other companies
to report that they want to stay three years or more in
the same company. And they are 15% more likely to
express their desire to be promoted.
In terms of specific demographic groups, our study
reveals that female employees or other employees of
companies committed to diversity are 12% more likely
to want to take the next level in their organization compared to their peers from other companies. Likewise,
employees who do not identify themselves as heterosexuals from companies committed to diversity are
18% more likely to want to do so, compared to peers
from other companies.
McKinsey’s global survey proved the correlation
between organizational health and business performance. Our database of the Organizational Health Index (OHI) reveals that companies with organizational
health in the top quartile have a total return to shareholders that is three times higher than companies in
the bottom quartile. This correlation is true in Latin
America: companies with higher scores on the Organizational Health Index are 59% more likely to outperform their peers’ financial performance.
Commitment to diversity demonstrates increasing
levels of happiness and generating a series of positive
employee behaviors, greater motivation and a desire to
stay longer in an organization. Companies perceived to
be committed to diversity are also more likely to adopt
better management and leadership practices. But does
this lead to better financial performance?
Our findings clearly corroborate a robust business
case for diversity in Latin America in terms of gender,
sexual orientation and race / ethnicity. The positive
relationship between performance and gender diversity identified in previous McKinsey surveys persists:

Insights
However, many high-performance companies and
innovative leaders in the region believe in the value
of investing in a more diverse work environment and
the urgency to take action in this direction. Based on
McKinsey’s recent research and the insights gathered
from interviews with leaders during this study, we
propose that companies focus on the following actions
to strengthen diversity and inclusion:
• Ensure the representation of diversified talents,
developing a specific business case, which aligns the
diversity goals to the company’s business strategy; defining and disseminating data representation goals for
diversified talents; and promoting women and minorities to executive positions, line management, technical
positions and board positions.
• Strengthen leadership and accountability through
the establishment of inclusive leadership as an essential competence, exemplified by leaders, measured
in evaluations and supported by training initiatives;

strengthening accountability of executives and senior
managers for meeting diversity goals; and actively
monitoring progress with control panels visible across
the organization.
Enable equality and equity of opportunities, ensuring that hiring, promotions and remuneration are transparent and fair; encouraging diverse talents to benefit
from sponsorship resources and ensuring that they
have access to the resources they need to be successful; investing in bias elimination tools and managerial
training to support fair decision-making in talent management; and promoting and monitoring the adoption
of flexible and agile work initiatives for all employees.
• Promote openness and fight against micro-aggressions, including compliance with a zero tolerance
policy for discriminatory behavior and harassment;
raising managers’ awareness of existing privileges
and strengthening their ability to deal with microaggressions; and encouraging open discussion on
difficult issues and empowering employees to share
bottom-up feedback.
• Promote a sense of belonging in relation to work,
ensuring that managers visibly support diverse forms
of diversity; encouraging diverse talents to contribute
to their unique strengths and “be who they are” in the
workplace, as well as explicitly assessing their sense
of belonging and engagement through surveys of employee experience. •
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in Latin America, companies with gender-diverse executive teams are 14% more likely to outperform their
peers in the industry. In addition, companies perceived
by employees as having gender diversity are 93% more
likely to outperform their peers in the industry.
nother finding is that companies perceived to have
greater leadership diversity in terms of sexual orientation are 25% more likely to outperform their peers’
financial performance. We also observed positive results when analyzing the correlation between the perception of employees about ethnic / racial diversity
in their organizations, both at senior levels and in the
company in general, and the probability of a superior
financial performance. (Although this correlation was
positive, the small sample size for this particular analysis did not allow a definitive and statistically significant conclusion to be drawn.)
In addition, with regard to our research on employee happiness, there is a positive relationship between
levels of happiness and financial performance. Companies that have happier employees are more likely
to make bigger profits – and this pattern is present in
most industries.
Although the established benefits of diversity
are cause for celebration, the reality is that minority
groups remain significantly underrepresented at the
corporate level in Latin America. Despite the proven
diversity business case, only 11% of Latin American
company executives are women – and more than half
of all companies in the region do not have women on
their executive teams.
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Access to information
The Escazú Agreement establishes progress to consolidate
and expand the right of access to environmental information,
which is defined by the document itself as all information related
to the environment and natural resources, including environmental
risks and impacts and environmental management and conservation actions. Also listed are some principles that should guide the
entire Agreement and, therefore, access to information, such as:
the principle of maximum disclosure, transparency and accountability, progressivity and the prohibition of retrogression.
Article 5, “Access to environmental information”, and Article 6,
“Generation and dissemination of environmental information”, deal
specifically with the topic. Although Brazil already has laws that
guarantee the right of access to information in the country, including environmental information, the Agreement proposes advances
to the Brazilian legal frameworks. Among the main proposals, are:
(i) the promotion of greater equality of conditions of access to information by people or groups in a vulnerable situation, including
indigenous peoples and ethnic groups (art. 5.3); (ii) the application
of proof of public interest (art. 5.9) in cases of conflict between
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he rights of access to participation, information and justice in environmental matters are fundamental elements
for an effective and democratic environmental governance that contributes to the progress towards socioenvironmental sustainability, the reduction of poverty and the fulfillment of international agreements and commitments, such as the
Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs).
The understanding that these rights are important for good environmental governance was made explicit in Principle 10 of the
Rio Declaration on Environment and Development, approved during the United Nations Conference on Environment and Development (Rio 92). Although Brazil has advanced legislation and good
practices already underway, built in the last four decades, obstacles to the adequate guarantee of these rights still persist. Added
to this are recent setbacks and the fact that the country is one of
the most violent in the world against environmental defenders.
Debated and negotiated between 2012 and 2018 by countries
in Latin America and the Caribbean, the Escazú Agreement seeks
to promote and guarantee such rights. The Agreement emerges
as an instrument that can strengthen environmental democracy
and cooperation between countries, in addition to being the first
environmental agreement in the region and the first in the world to
provide specific protection mechanisms for environmental advocates. For the Escazú Agreement to enter into force, it remains to
be sent by the federal Executive to the National Congress, for its
approval and subsequent ratification and promulgation.
This article presents the main advances proposed by the Escazú Agreement and argues why, in addition to strengthening the
rights of access to information, participation, justice and protection of defenders in environmental matters, it can also be an ally to
combating corruption on environmental issues in Brazil.
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panied by justifications for how they incorporated the
proposals received through participatory means and
processes (art. 7.8). In addition, as well as advances
in the right of access to environmental information,
here, there is also a forecast that vulnerable people
and groups and people and groups directly affected
by projects and activities with the potential for significant environmental impact will be included in participatory processes (articles 7.14 and 7.16).
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the public and private interests over certain information; (iii) the publication of information that allows
citizens to prevent or reduce damage, in the case of
imminent threats to public health or the environment
(art. 6.5); (iv) the obligation to provide information in
accordance with the parameters established by the
agreement by all competent authorities – public bodies or private entities that receive resources or perform public services (art. 5.11); and (v) the strengthening, autonomy and independence of a body that is
responsible for transparency and access to information in the country.
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Acess to participation
The Escazú Agreement, especially in its article 7,
“Public participation in environmental decision-making processes”, brings elements with the potential
to strengthen the processes of participation in environmental policies in Brazil. Some of its paragraphs
define practices that are not provided for in the Brazilian legal framework or are not present in the way
that participatory processes are generally conducted
in the country.
Examples are: the provision that participation processes should be open and inclusive (art. 7.1) and include a wide range of decisions, such as strategies,
plans, programs, standards and regulations, as well as
environmental licensing and authorization processes
that may have a significant impact on the environment (art. 7.2 and 7.3); the idea that participation must
be ensured “from the initial stages of the decisionmaking process” (art. 7.4); and the requirement that
the authorities disclose their final decisions accom-

Acess to Justice
The right of access to Justice in environmental
matters is the result of the combination of access to
Justice, the idea that everyone should be able to claim
their rights and demand responses from state institutions and the fight for environmental justice, a concept that recognizes the difficulties faced by groups
vulnerable to defend the environment, its territories
and its practices (Cavedon and Vieira, 2006). In this
sense, access to justice in environmental matters
contributes both to the strengthening of the rights
to participation and access to information and to the
guarantee of the right to a balanced environment and
other guarantees violated or at risk of violation.
The Article 8 of the Escazú Agreement deals with
“Access to Justice in environmental matters”. In the
perspective of the agreement, such a right must be
read in a broad way, as it does not mean only having
the possibility of provoking the Judiciary, but also having access to all the bodies and institutions involved
in the application of the law. The guarantee of access
to Justice, then, is the right of access to a response
from the State, demanding clarifications and concrete
actions in the judicial and administrative spheres. The
agreement recognizes three important dimensions of
access to justice: the existence and functioning of a
system that preserves due legal process (art. 8.1), the
guarantee of an effective resource for the protection
of rights (art. 8.2) and a series specific elements that
guarantee the conditions of access to Justice, especially in environmental matters, such as the existence
of a wide reparatory clause (art. 8.3) and the promotion of alternative dispute resolution mechanisms (art.
8.7). When comparing this text with Brazilian law, it
is noted that there is an apparent compliance with the
agreement, supported by a set of rules and institutions
aimed at guaranteeing access to justice in the country.
However, from the point of view of implementing rights
and guarantees, Brazil still needs to reduce practical
complications that make access to justice unfeasible,
paying attention to the material dimension of this right
and thus implementing the Escazú Agreement.

Conclusions
As presented throughout the text, the ratification
of the Escazú Agreement has the potential to boost
Brazil’s environmental governance and democracy.
In addition, it would send a message to its citizens
and to the world that the country intends to promote
a change of course in relation to the recent setbacks
in environmental policies, among which the reduction
of participation spaces, the increase of opacity are
highlighted. Public information on environmental issues and the intensification of socio-environmental
conflicts, with consequences for the whole of society, but especially for vulnerable groups.
By strengthening governance and environmental
democracy, the Agreement will also make significant
contributions to preventing and combating crime and
corruption in environmental issues, which are central
challenges for the implementation of policies and actions that set the country on the path towards socioenvironmental sustainability. After all, it is known that
through access to public information, environmental

issues become more susceptible to scrutiny and surveillance by external actors, including control bodies;
and that decision-making processes that count on
the participation of a diversity of actors diminish the
space for public decisions to be captured by specific
interest groups, often with little commitment to maintaining environmental quality. In addition, the right of
access to justice fosters the strengthening of both
rights previously described and are environmental
advocates responsible, often for formalizing complaints of corruption cases on environmental issues.
Finally, the Agreement will strengthen Brazil’s relationship with the countries of Latin America and the
Caribbean, on an important and challenging agenda
for the entire region: it is the first regional environmental agreement, with a set of guidelines and instruments for implementation through dialogue, cooperation and the exchange of knowledge and information.
For these reasons and for what was presented
throughout this document, we understand that it is
up to the Brazilian government (i) to ratify the agreement and, in dialogue with Brazilian society, its rapid
implementation; (ii) strengthening mechanisms for
access to information, participation and justice in environmental issues already provided for in Brazilian
legislation, including by subnational governments; (iii)
strengthen and expand programs to protect human
rights defenders, especially environmental defenders; (iv) use the Escazú Agreement as a reference for
legislative proposals, administrative reforms and for
the promotion of practices of access to participation,
information and justice in environmental matters. •
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Protection of environmental advocates
Human rights defenders in environmental matters play an essential role in contributing to the public debate and inspecting public and private agents,
preventing, exposing and combating illegal acts that
degrade the environment and violate rights. In the
Brazilian context, several actors can be considered
human rights defenders on environmental issues,
which includes whistleblowers, also known as whistleblowers. In environmental matters, whistleblowers
can indicate irregularities in the exploitation of natural resources, in the use and occupation of land, in the
implementation of development projects, in the management of biodiversity and in several other areas of
activity (Duri, 2020).
The Escazú Agreement, in its article 9, recognizes
three important rights of human rights defenders in
environmental matters and the corresponding duties
of the States Parties: the guarantee of a safe environment, without threats and restrictions for action
people, groups and organizations (art. 9.1); the protection of their own human rights, including the right to
life, personal integrity, freedom of opinion and expression, right to assembly, among others (art. 9.2); and
the state’s obligation to prevent, investigate and punish
attacks, threats or intimidation of defenders (art. 9.3).
The text of the agreement is extremely important, as
it is the world’s first legally binding agreement to expressly recognize rights for these individuals and to
establish corresponding obligations for States Parties.
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Avoiding a climate

lockdown

s

o far, the pandemic has caused a drop of
around 70% in demand for public transport in Rio. With the gradual return to normal, about 3% of users said they are not
willing to board trains, buses, BRTs, subways, LRT
and boats, for fear of contagion from the coronavirus.
The data are part of a study, which heard 33 thousand
passengers, between April 24 and 28, in Bogotá, Buenos Aires, Mexico City, Guadalajara (Mexico), Guayaquil (Ecuador), Montevideo, Rio de Janeiro, Santiago
and São Paulo. The survey was conducted by the Inter-American Development Bank (IDB) in partnership
with the Moovit app.
The world is approaching a tipping point on climate
change, when protecting the future of civilization will
require dramatic interventions. Avoiding this scenario
will require a green economic transformation – and
thus a radical overhaul of corporate governance, finance, policy, and energy systems.
COVID-19 spread earlier this year, governments introduced lockdowns in order to prevent a public-health
emergency from spinning out of control. In the near future, the world may need to resort to lockdowns again
– this time to tackle a climate emergency.
Shifting Arctic ice, raging wildfires in western US
states and elsewhere, and methane leaks in the North
Sea are all warning signs that we are approaching a tipping point on climate change, when protecting the future of civilization will require dramatic interventions.
Under a “climate lockdown,” governments would
limit private-vehicle use, ban consumption of red meat,
and impose extreme energy-saving measures, while

fossil-fuel companies would have to stop drilling. To
avoid such a scenario, we must overhaul our economic
structures and do capitalism differently.
Many think of the climate crisis as distinct from
the health and economic crises caused by the pandemic. But the three crises – and their solutions – are
interconnected. COVID-19 is itself a consequence of
environmental degradation: one recent study dubbed
it “the disease of the Anthropocene.” Moreover, climate change will exacerbate the social and economic
problems highlighted by the pandemic. These include
governments’ diminishing capacity to address publichealth crises, the private sector’s limited ability to
withstand sustained economic disruption, and pervasive social inequality.
These shortcomings reflect the distorted values
underlying our priorities. For example, we demand the
most from “essential workers” (including nurses, supermarket workers, and delivery drivers) while paying
them the least. Without fundamental change, climate
change will worsen such problems.
The climate crisis is also a public-health crisis.
Global warming will cause drinking water to degrade
and enable pollution-linked respiratory diseases to
thrive. According to some projections, 3.5 billion people globally will live in unbearable heat by 2070.
Addressing this triple crisis requires reorienting
corporate governance, finance, policy, and energy
systems toward a green economic transformation. To
achieve this, three obstacles must be removed: business that is shareholder-driven instead of stakeholderdriven, finance that is used in inadequate and inappro-
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priate ways, and government that is based on outdated
economic thinking and faulty assumptions.
Corporate governance must now reflect stakeholders’ needs instead of shareholders’ whims. Building an
inclusive, sustainable economy depends on productive
cooperation among the public and private sectors and
civil society. This means firms need to listen to trade
unions and workers’ collectives, community groups,
consumer advocates, and others.
Likewise, government assistance to business must
be less about subsidies, guarantees, and bailouts, and
more about building partnerships. This means attaching strict conditions to any corporate bailouts to ensure that taxpayer money is put to productive use and
generates long-term public value, not short-term private profits.
In the current crisis, for example, the French government conditioned its bailouts for Renault and Air
France-KLM on emission-reduction commitments.
France, Belgium, Denmark, and Poland denied state
aid to any company domiciled in a European Uniondesignated tax haven, and barred large recipients from
paying dividends or buying back their own shares until
2021. Likewise, US corporations receiving government
loans through the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act were prohibited from using the funds for share buybacks.
These conditions are a start, but are not ambitious enough, either from a climate perspective or in
economic terms. The magnitude of government assistance packages does not match firms’ requirements,
and the conditions are not always legally binding: for
example, the Air France emissions policy applies only
to short domestic flights.
Far more is needed to achieve a green and sustainable recovery. For example, governments might use
the tax code to discourage firms from using certain
materials. They might also introduce job guarantees
at company or national level so that human capital is
not wasted or eroded. This would help the youngest
and oldest workers, who have disproportionately suffered job losses owing to the pandemic, and reduce
the likely economic shocks in disadvantaged regions
already suffering industrial decline.
Finance needs fixing, too. During the 2008 global
financial crisis, governments flooded markets with liquidity. But, because they did not direct it toward good
investment opportunities, much of that funding ended
up back in a financial sector unfit for purpose.
The current crisis presents an opportunity to harness finance in productive ways to drive long-term
growth. Patient long-term finance is key, because

a 3-5-year investment cycle doesn’t match the long
lifespan of a wind turbine (more than 25 years), or
encourage the innovation needed in e-mobility, natural
capital development (such as rewilding programs), and
green infrastructure.
Some governments have already launched sustainable growth initiatives. New Zealand has developed a
budget based on “wellbeing” metrics, rather than GDP,
to align public spending with broader objectives, while
Scotland has established the mission-oriented Scottish National Investment Bank.
Along with steering finance toward a green transition, we need to hold the financial sector accountable for
its often-destructive environmental impact. The Dutch
central bank estimates that Dutch financial institutions’
biodiversity footprint represents a loss of over 58,000
square kilometers (22,394 square miles) of pristine nature – an area 1.4 times larger than the Netherlands.
Because markets will not lead a green revolution
on their own, government policy must steer them in
that direction. This will require an entrepreneurial
state that innovates, takes risks, and invests alongside
the private sector. Policymakers should therefore redesign procurement contracts in order to move away
from low-cost investments by incumbent suppliers,
and create mechanisms that “crowd in” innovation
from multiple actors to achieve public green goals.
Governments should also take a portfolio approach
to innovation and investment. In the United Kingdom and
the United States, wider industrial policy continues to
support the information-technology revolution. Similarly, the EU’s recently launched European Green Deal,
Industrial Strategy, and Just Transition Mechanism are
acting as the motor and compass for the $750 billion
($888 billion) “Next Generation EU” recovery fund.
Finally, we need to reorient our energy system
around renewable energy – the antidote to climate
change and the key to making our economies energysecure. We must therefore evict fossil-fuel interests
and short-termism from business, finance, and politics.
Financially powerful institutions such as banks and universities must divest from fossil-fuel companies. Until
they do, a carbon-based economy will prevail.3
The window for launching a climate revolution – and
achieving an inclusive recovery from COVID-19 in the
process – is rapidly closing. We need to move quickly
if we want to transform the future of work, transit, and
energy use, and make the concept of a “green good
life” a reality for generations to come. One way or the
other, radical change is inevitable; our task is to ensure
that we achieve the change we want – while we still
have the choice. •
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nternational pressure on Brazil is growing.
While the Brazilian government refutes leniency charges against deforestation, European buyers are calling for a boycott of
national products. In this war of versions, data is the
best ally of the truth. According to the Imazon Deforestation Alert System, in the first eight months of
2020, 5,190 km² of native forest were deforested in
the Amazon. Compared to the same period in 2019,
there was an increase of 23%.
While images of the Pantanal burning – another important biome for the country and for the planet – run the
world, eight European countries sent an open letter to
the Brazilian vice-president, General Hamilton Mourão,
to protest against Brazilian environmental policy.
The signatory nations – Germany, the United
Kingdom, France, Italy, Denmark, Norway, the Netherlands and Belgium – participate in the Amsterdam
declaration, a partnership between nations to promote sustainability and commodity production chains
that do not cause the destruction of forests.
In the letter, European nations point out that deforestation is growing at an alarming rate in Brazil
and say they are “deeply concerned” about the effects of this destruction on the country’s sustainable development.
“For a long time, Brazil has led the reduction of deforestation in the Amazon through the establishment
of independent scientific institutions that guarantee
rigorous and transparent monitoring, competent control agencies and the recognition of indigenous territories. In recent years, however, deforestation has
grown at an alarming rate, as documented by INPE
(National Institute for Space Research)”, says an excerpt from the letter.
Questioned by the Brazilian press, the vice-president, Hamilton Mourão, stated that it is necessary,
in fact, to expand the government’s activities in the
Amazon region and, mainly, to recover the operational capacity of Ibama, the Chico Mendes Institute
for Biodiversity (ICMBio) and the Funai. The distance
between the speech and the practice was evident in
the following weeks.
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Poker face
Under pressure to reduce deforestation and protect the environment, the Brazilian government seems
to want to double the bet. On September 28, the Minister of the Environment, Ricardo Salles, who chairs
the National Council for the Environment (Conama),
approved the extinction of two resolutions that defined the Permanent Protection Areas (APPs, in Por-

tuguese) of mangroves and sandbanks on the Brazilian coast. The repeal of these rules opens space
for real estate speculation in the vegetation bands of
the beaches and occupation of mangrove areas for
shrimp production.
The idea, said by Salles at the fateful ministerial
meeting on April 22, was to take advantage of the pandemic to, in his words, “pass the cattle”. And the cattle
is passing with agility. At the same meeting, Conama
also revoked a resolution that required environmental
licensing for irrigation projects. It also instituted a new
rule, allowing packaging materials and pesticide residues to be burned in industrial ovens to be transformed
into cement, replacing the rules that determined the
proper environmental disposal of this material.
The reaction of the agribusiness
The solution does not seem to come from President Jair Bolsonaro’s Bic pen. And, in the midst of
threats of European retaliation that have the potential
to bring down its financial projections in a difficult
year, already marked by the effects of the pandemic,

Forest-friendly company
The Brazilian JBS, the second largest food industry in the world, understood the size of the problem
and took action. In September, the company launched
the “Juntos Pela Amazônia” program. It is a set of
initiatives with a long-term vision that aim to increase
the conservation and development of the biome, en-

gaging the sector and proposing actions beyond the
company’s value chain.
The program integrates the Climate Change priority of the company’s global sustainability goals plan,
presented in 2019. The fundamental pillars of “Juntos Pela Amazônia” are: (i) development of the value
chain; (ii) conservation and restoration of forests; (iii)
support to communities; and (iv) scientific and technological development.
The first pillar consists of three main initiatives.
The first of these is the Green Platform JBS, a blockchain platform, which will allow the company to include suppliers of its beef suppliers in its monitoring base by 2025. The second initiative is the sharing
of the company’s supplier monitoring technology
and the responsible purchasing policy with its value
chain, which includes the entire food industry, from
ranchers, farmers to financial and agribusiness institutions. The third initiative will be environmental,
agricultural and legal support for suppliers.
The other three pillars will be achieved through
the performance of the JBS Fund for the Amazon to
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agribusiness has decided to react. In one of these ironies of fate, the future of this industry is tied to the
fate of the forest itself.
Author of “Feeding the World: The Emergence of
the Modern Agricultural Economy in Brazil”, the historian Herbert Klein believes that the destruction of
the Amazon will have a serious impact on Brazilian
exports. For Klein, the government’s anti-environment
actions are today the biggest threats to the outflow of
agricultural production in the country. “If the destruction of the Amazon is not controlled, the country will
have a loss in the European market, which does not
want to support free trade with Brazil as long as this
system of destruction continues,” said Klein in a live.
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finance actions and projects for sustainable development in the biome. The company will contribute R$ 250
million in the first five years, and may reach R$ 500
million by 2030. “We are publicly reaffirming our commitment to the sustainability of the Amazon. We hope
to promote a breakthrough in scale not only towards
combating deforestation, but also in promoting the bioeconomy, sustainable agriculture and social development,” says Gilberto Tomazoni, Global CEO of JBS.
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Value chain´s development
Currently, JBS ‘Responsible Procurement Policy
for Raw Material already monitors 100% of the company’s beef suppliers daily, according to strict sustainability criteria, with zero tolerance for deforestation, invasion of protected areas, such as indigenous
lands or conservation units. environment, work
analogous to slavery, or use of areas embargoed by
Ibama. This analysis is done online and daily, and covers more than 50 thousand supplier farms.
“Over the past decade, we have made significant
investments to make what is now one of the largest private supplier monitoring systems in the world
viable. We are also engaged in sectoral initiatives –
with non-governmental organizations and the Federal
Prosecutor’s Office – in states of the Legal Amazon
and educational programs for improving land management with our suppliers,” says Wesley Batista
Filho, president of JBS South America and Harvest.
The JBS Green Platform is an unprecedented initiative that will cross-check information from the company’s suppliers with animal traffic data. The new technology will enable the socio-environmental monitoring
that is already done at the company’s suppliers in the
Amazon to be extended to other links in the production chain. The initiative will use blockchain technology precisely to provide confidentiality and security in
accessing information and transparency in the analysis
of suppliers. The work will be audited, and its results
will be reported in the annual and sustainability report.
The company will conduct engagement campaigns
with suppliers and entities so that by the end of 2025,
its suppliers’ suppliers will be on the JBS Green Platform. “We are very confident in the participation of
the entire sector. We believe that with everyone’s engagement we will be able to bring about significant
changes in search of an increasingly sustainable production,” says Renato Costa, president of Friboi.
In addition, the company will also provide legal,
environmental and agricultural advice to assist producers in improving the management of their properties. JBS will expand its educational actions in

sustainability for its agricultural supply chain and increase investments in the development of digital platforms for environmental regularization, as it already
does in the states of Mato Grosso and Pará.
As part of the JBS Fund for the Amazon Program,
the company also announces the sharing of its technology for monitoring suppliers with ranchers, financial institutions and other companies that wish to
adopt socio-environmental criteria in relation to their
value chains.
The monitoring carried out by JBS in the Amazon
has already allowed commercial blocking of suppliers
in a situation of non-compliance with the company’s
purchase policies. Now, the company announces its
willingness to share this monitoring technology with
financial institutions and other companies that want
to apply it.
The fund
The company also announces the formation of
the JBS Fund for the Amazon, dedicated to financing initiatives and projects to expand the conservation of the forest and the sustainable development of
the communities that live in it, with an investment of
R$ 250 million in the first five years.
JBS will invite its stakeholders to contribute to
the Fund, and undertakes to match its contribution to
donations from third parties in the same proportion.
The goal is to bring the fund’s resources to a total of
R$ 1 billion by 2030.
Projects will be supported on three fronts: conservation and restoration of the forest; socioeconomic development of communities and scientific and
technological development.
The Fund will be chaired by Joanita Maestri Karoleski, former CEO of Seara, with the support of a
Board of Directors, a Fiscal Council, an Advisory Council and a Technical Committee. The Technical Committee and the Advisory Council will assist in the choice of
projects that will receive contributions from the Fund,
which will be audited by KPMG. The entire process will
be reported and the results published on the website.
For Joanita Maestri Karoleski, president of the
Fund, containing illegal deforestation is a central
challenge for the defense of the Amazon. She argues
that this problem will only be effectively combated by
looking at quality of life and income generation for the
region’s population, indigenous, riverside and quilombolas. “We believe in a sustainable Amazon, as we
know that environmental preservation and socioeconomic development are inseparable,” emphasizes the
executive. So do we. •
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limate change will affect the availability,
quality and quantity of water for basic human needs, threatening the effective use of
the human right to water and sanitation for
potentially billions of people. The hydrological changes
induced by climate change will add challenges to the
sustainable management of water resources, which
are already under severe pressure in many regions of
the world.
Food security, human health, urban and rural settlements, energy production, industrial development,
economic growth and ecosystems are all dependent
on water and are therefore vulnerable to the impacts
of climate change. Adapting and mitigating climate
change through water management is crucial for sustainable development and essential for meeting the
2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris
Agreement on Climate Change and the Sendai Framework for Risk Reduction of Disasters.
Impacts on water resources
World water consumption has increased sixfold in
the past 100 years, and continues to grow steadily at
a rate of about 1% per year as a result of population
growth, economic development and changes in consumption patterns. Coupled with an increasingly irregular and uncertain water supply, climate change will aggravate the situation in regions that already have water
scarcity, and will cause water stress in regions where
water resources are still abundant today. Physical water scarcity is often a seasonal, not a chronic phenomenon, and climate change tends to cause changes in
water availability throughout the year in various places.
Climate change manifests itself, among other aspects,
in the increase in the frequency and magnitude of extreme events, such as heat waves, unprecedented rainfall, storms and cyclonic tidal events.
The quality of the water will be impaired due to
the higher temperatures, reduced dissolved oxygen
and, therefore, a reduced capacity for self-cleaning of
freshwater bodies. There are additional risks of water pollution and pathogenic contamination caused by
floods or higher concentrations of pollutants during
periods of drought.
Many ecosystems, especially forests and wetlands,
are also at risk. Degradation of ecosystems will not
only result in the loss of biodiversity, but will also affect the provision of ecosystem services related to
water, such as its purification, carbon capture and
storage and natural protection against floods, as well
as the provision of water for water. agriculture, fishing
and leisure.

Much of the impacts of climate change will manifest in tropical areas, where most developing countries
are located. Small island developing states are typically vulnerable, in environmental and socioeconomic
terms, to disasters and climate change, and many of
them will experience increased water stress.
Across the planet, arid lands are expected to expand significantly. The accelerated melting of glaciers
is expected to have a negative effect on water resources in mountainous regions and their adjacent plains.
Despite growing evidence that climate change will
affect the availability and distribution of water resources, some uncertainties remain, especially at the local
and basin scales. Although there is not much disagreement about temperature increases, which were simulated by different General Circulation Models (MCGs)
under specific scenario conditions, there is greater
variability and ambiguity in the projected precipitation
trends. Trends in extremes (more intense precipitation, heat, prolonged droughts) often show a clearer
direction than trends in total annual precipitation and
seasonal patterns.
International political milestones
Under the 2030 Agenda, water serves as a connection element (often) not recognized, but essential to achieve the different Sustainable Development
Goals (SDGs). As such, the inability to adapt to climate
change not only jeopardizes the achievement of SDG
6 (the “water objective”), but also undermines the
achievement of most other SDGs. In addition, although
SDG 13, “taking urgent action to combat climate change
and its impacts”, includes specific targets and indicators, there is no formal mechanism that links SDG 13
with the objectives of the Paris Agreement, resulting in
processes parallel.
Although water is not mentioned in the Paris
Agreement itself, it is an essential component of almost all mitigation and adaptation strategies. However, water is identified as the number one priority for
adaptation actions in most of the “Intended Nationally
Determined Contributions (INDCs)” and is directly or
indirectly related to all other priority areas. Likewise,
water is rarely mentioned in the Sendai Framework
itself, although it permeates each of the priorities for
action and is central to all of its seven objectives.
The challenges of development, poverty eradication and sustainability are intrinsically intertwined
with those of mitigation and adaptation to climate
change, especially through water. Considering the
role of water in mitigating and adapting to climate
change, it could play a connecting role between all

Food and agriculture
The specific challenges of water management for
agriculture are twofold. The first is the need to adapt
existing production methods to deal with greater incidence of scarcity and excess water (protection against
flooding and drainage). The second is to “decarbonize” agriculture through climate mitigation measures
that reduce GHG emissions and improve water availability. Adaptation possibilities for rainfed agriculture
are largely determined by the ability of different crop
varieties to cope with temperature changes and soil
water deficits.
Irrigation allows for the rescheduling and intensification of crop calendars and, thus, offers an essential adaptation mechanism for lands that previously
depended only on precipitation. In terms of tons of
CO2 equivalent, the largest contribution to agricultural
GHG emissions is made by the release of methane in
livestock, through enteric fermentation and manure
deposited in the pasture. For forestry, the greatest

mitigation opportunity involves reducing emissions attributable to deforestation and forest degradation.
Agriculture has two main ways of mitigating
GHGs: carbon sequestration through the accumulation of organic matter above and below ground; and
the reduction of emissions through land and water
management, including the adoption of renewable
energy inputs, such as water abstraction pumps that
run on solar energy. Climate-smart agriculture (CSA)
is a recognized set of informative approaches to land
and water management, soil conservation and agronomic practices that sequester carbon and reduce
GHG emissions. CSA practices help to retain soil
structure, organic matter and moisture under drier
conditions, and include agronomic techniques (involving irrigation and drainage) to adjust or extend
crop schedules in order to adapt to seasonal changes
and interannual climate change.
Human settlements
The impacts of climate change on urban water systems include higher temperatures, reduced precipitation and more severe droughts, on the one hand, and
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increased events of heavy rainfall and floods, on the
other. It is precisely these extremes that make urban
space planning and infrastructure provision so difficult. The physical structure for water supply and sanitation facilities can also be affected, leading to contaminated water supply and the discharge of untreated
wastewater and rainwater into healthy environments.
Vector-borne diseases, such as malaria, Rift Valley fever, leptospirosis, among others, are often seen after
flooding events.
The resilience of urban water goes far beyond traditional city limits. In cases where the water supply
depends on distant river basins, planning must look
far beyond the city limits, in addition to considering
the long-term impacts of urban expansion on distant
freshwater ecosystems and on the local communities
that also depend on them.
In small urban and rural settlements, the use of
water for agriculture and, in some cases, industrial applications, results in less availability for domestic uses.
Domestic supply must be prioritized according to the
human right of access to water and sanitation.
Although governments remain responsible for
leading national measures to mitigate and adapt to the
climate, as well as for water governance, the process
of change is always co-produced. There are many indications that young people are increasingly concerned
about climate change. Cities have also become precursors to climate action in many countries, and some of
the leading companies have pledged to reduce their
water footprint and GHG emissions in order to address
their contributions to water stress and climate change.
Poverty, discrimination and vulnerability are
closely related and usually intersect. Women and
girls from minority ethnic groups, or from remote or
disadvantaged areas, can experience various forms
of exclusion and oppression. When disasters occur,
these inequalities can become worse, which increases the likelihood that the poor will be affected. Poor
people also tend to lose relatively more than non-poor
people.
A way to follow
Considering the transversal nature of water and
climate across different economic sectors and across
society, the tradeoffs and conflicting interests must be
addressed in all areas to negotiate integrated and coordinated solutions. This requires an equitable, participatory and multi-stakeholder approach to water governance in the context of climate change. There are
more and more opportunities to integrate, in a more
genuine and systematic way, adaptation and mitigation

planning in water investments, making these investments and their associated activities more attractive to
climate financiers.
In addition, several water-related climate change
initiatives can offer other benefits, such as job creation, improving public health, reducing poverty, promoting gender equality and improving livelihoods,
among others. Despite growing evidence that climate
change is affecting the world’s hydrological cycle,
there are still many uncertainties when projecting its
impacts on smaller geographic and temporal scales.
However, these uncertainties should not be seen
as an excuse for inaction. Rather, they should serve as
an incentive to expand research, promote the development of practical analytical tools and innovative technologies, adopt “unrepentant approaches” and build
the institutional and human capacities necessary to
foster science-based and informed decision-making.
The need for greater cooperation between water
and climate communities exists far beyond the scope
of scientific research. On the one hand, it is imperative
that the climate change community and climate negotiators, in particular, pay more attention to the role of
water and recognize its central importance in addressing the climate change crisis.
On the other hand, it is equally – if not more important – for the water sector community to focus its efforts on promoting the importance of water in terms of
adaptation and mitigation, to develop concrete proposals for water-related projects for inclusion in Nationally Determined Contributions (Nationally Determined
Contributions - NDCs) and strengthen the means and
capacities to plan, implement and monitor water related activities in NDCs. Combining adaptation and mitigation of climate change through water is a proposal
that everyone has to gain.
Firstly, it benefits the management of water resources and improves the provision of water supply
and sanitation services. Second, it contributes directly
to tackling the causes and impacts of climate change,
including disaster risk reduction. Third, it directly and
indirectly contributes to meeting several of the SDGs
(hunger, poverty, health, energy, industry, climate action and so on – not to mention SDG 6, the “water objective” itself) and a number of others world goals.
In an era characterized by a series of pessimistic and catastrophic studies and articles on climate
change and other global environmental crises, this report proposes a series of practical responses, in terms
of policies, financing and field actions, to support our
objectives collective and individual aspirations in order
to achieve a sustainable and prosperous world for all. •
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