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O engajamento das empresas na COP21
Paris Clima 2015: as empresas devem se comprometer com a luta
contra a mudança climática
Os Estados estão certamente na linha de frente das negociações climáticas
mundiais, mas nelas também devem estar implicados todos os atores públicos
e privados. “O momento de agir chegou, as empresas devem assumir
inteiramente a sua cota de responsabilidade na luta contra a mudança
climática”1. » Elas participam direta ou indiretamente da mudança climática ;
são atores indispensáveis para a elaboração de soluções eficazes. A COP21 é
uma oportunidade única para promover as iniciativas das empresas em
matéria de transição energética e ecológica.
Parte da solução para o clima está nas mãos do setor privado
Trata-se de algo agora evidente, como destaca Laurent Fabius: «As empresas
mostraram que elas estão cada vez mais sensíveis a essa questão, não só
porque os seus donos tem convicções [...] mas também porque o crescimento
verde é um “bom negócio”. Os que não quiserem investir
nesse « negócio » correm o risco de passarem por grandes
dificuldades. Transição ecológica e crescimento econômico
não coisas opostas: as empresas devem se mobilizar e agir a
respeito do clima.
Hoje, os compromissos assumidos pelas empresas em prol
do clima ultrapassam o simples âmbito da responsabilidade
social empresarial (RSE), pois estão mais integrados em sua
estratégia econômica de longo prazo. No entanto, de acordo
com o ultimo relatório do Carbon Disclosure Project, que
analisa as estratégias verdes das grandes empresas
mundiais, as trajetórias escolhidas para a redução das emissões pela maioria
das empresas cotadas ainda não estão à altura do objetivo 1,5 ou 2°C. A
declaração de comprometimento constitui então a primeira etapa a ser
cumprida, mas as medidas não podem demorar a serem implementadas. A
COP21 constitui, em 2015, um âmbito privilegiado de ação e diálogo para que
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as empresas definam seus eixos de trabalho e se posicionem concretamente
diante desse desafio mundial.
COP21: uma oportunidade sem precedentes para a mobilização do
setor privado
Durante várias décadas os atores do mundo econômico se mantiveram
discretos a respeito desse assunto: eles estavam esperando políticas de
incentivo para poderem agir. Hoje, as grandes empresas demonstram certo
voluntarismo. Elas parecem estar contratando gestores para conduzir os seus
esforços e fazer com que eles sejam reconhecidos. Assim, no contexto da
COP21, os atores públicos criaram condições para as iniciativas não
governamentais fossem colocadas em evidência.
Ao longo de 2015, varias reuniões de cúpula internacionais serão realizadas
com atores públicos e privados na França, antes da COP21, a fim de fazê-los
dialogarem. Trata-se de demonstrar que a luta contra a mudança climática é
fonte de inovação. A ideia é também de que seja criado um espírito de
competitividade entre as empresas para que todas trabalhem em prol do clima.
Durante a reunião Business & Climat2, 1.500 representantes do mundo
econômico divulgaram os seus compromissos para estratégias verdes globais e
direcionadas para o futuro.
Valorização e incentivo às iniciativas privadas
Em dezembro de 2015, as iniciativas privadas serão inscritas no Plano de Ações
Lima-Paris, que constitui uma primeira forma de resposta intergovernamental.
Trazida pela França, Peru e as Nações Unidas, a famosa « agenda de soluções »
põe em evidência as soluções implementadas pelas empresas, pelos territórios
e coletividades locais, associações, governos… O plano de ações mostra que a
luta contra a mudança climática já foi iniciada, o que estimula a participação
dos atores não estatais. Ele representa também um incentivo para que as
instituições governamentais cheguem a um acordo.
Solicita-se das empresas que adiram às alianças cooperativas existentes para a
divulgação de seus compromissos. Muitas já deram esse passo importante.
Caring for Climate reúne firmas inovadoras que procuram firmar os princípios
de uma estratégia de desenvolvimento ecologicamente responsável. We Mean
Business Coalition reúne dezenas de empresas e investidores para os quais a
transição para uma economia de baixo carbono é o meio de garantir o
crescimento econômico. Quanto ao Portfolio Decarbonization Coalition, seu
objetivo é incentivar os atores privados a descarbonizar pelo menos 100
bilhões de dólares de investimentos institucionais... Todas essas colaborações
setoriais são incentivadas pela Secretaria geral das Nações Unidas, a CCNUCC,
a presidência peruana e francesa da COP20 e da COP21 e pelos diversos
governos que lideram as negociações.
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Em 20 de agosto de 2015, 1122 empresas - dentre as quais 75% são do CAC 40 - já haviam
registrado os seus compromissos em prol do clima no portal Nazca3, que compila as
iniciativas colaborativas e individuais. Os projetos de mitigação e adaptação à
mudança climática elaborados por atores privados terão destaque máximo
durante a COP21: eles serão apresentados oficialmente em 5 de dezembro,
durante o Action Day, evento de alto nível organizado na instância de
negociação da ONU.
O governo francês preza para que os esforços e os projetos privados sejam
reconhecidos. Ele solicita também que todos os atores anunciem os seus
objetivos e criem as condições necessárias para que um acompanhamento da
realização desses compromissos seja feito.
Empresas francesas inovadoras e comprometidas com o clima
As grandes empresas francesas também participarão. Encorajadas pela
reiteração do apoio dos poderes públicos à inovação verde e aos mecanismos
de incentivo, elas abraçaram a causa da luta contra a mudança climática.
Planos de adaptação, agrupamento estratégico, plataformas de intercâmbio…
a Agência do meio ambiente e gestão energética (ADEME) está recenseando os
exemplos de ações privadas e publico-privadas. Cada vez mais atores estão
envolvidos. Mesmo se, de acordo com o Carbon Disclosure Project, as
empresas francesas experientes em termos de estratégias de redução das
emissões de carbono representem somente 35% da capitalização de mercado
das 250 maiores empresas francesas.
Varias delas estão empenhadas em estratégias de limitação das emissões de
carbono, melhora do desempenho ambiental, da inovação energética, da
valorização de resíduos... Até 2020, a Lafarge se comprometeu a reduzir em
33% as emissões ligadas à produção de cimento. A L’Oréal investe em energia
renovável (fotovoltaica, de biomassa…) em todas as suas unidades e tem o
objetivo de reduzir em 60% suas emissões no mesmo período citado acima. Os
produtores de energia (Engie, EDF, Primagaz…) também estão tornando
ecológica a sua produção, procurando limitar o impacto do transporte de
energia. Michelin, PSA, Renault e até mesmo a Airbus e a SNCF estão inovando
e caminhando em direção ao transporte sustentável: veículos híbridos, pneus
que melhoram o desempenho dos veículos, redução das emissões do
transporte aéreo e da poluição sonora, etc. Quanto às grandes construtoras
Schneider, Saint-Gobain e a Bouygues Immobilier, é o principio da eficácia
energética que está orientando a construção dos prédios e a utilização dos
equipamentos.
Laureline Felder
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N.B : Les propos et opinions exprimés dans le présent article, qui vise à informer sur les réalités de la France
contemporaine, ne revêtent aucun caractère officiel.
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