
Caminhos para o fim do desmatamento: engajamento entre elos das cadeias
agroalimentares

A Iniciativa Empresarial de Clima* (IEC), em conjunto com a Coalizão Brasil Clima,
Florestas e Agricultura**, organizará o evento “Caminhos para o fim do desmatamento:
engajamento entre elos das cadeias agroalimentares” no Brazil Climate Action Hub, durante
a COP27. O evento acontecerá no dia 15 de novembro, das 10h às 11h (horário do Egito) /
5 às 6h (horário de Brasília). Haverá transmissão e tradução simultânea para o português
no site do Brazil Climate Action Hub.

Esse evento tem como objetivo compartilhar experiências de sucesso sobre como os
diversos elos de alguns sistemas agroalimentares chave vêm interagindo para eliminar o
desmatamento de suas cadeias de fornecimento. Também será explorado como empresas
do setor agrícola estão captando e direcionando recursos para reduzir o impacto e
aprimorar a resiliência em suas cadeias de fornecimento, incluindo no debate a perspectiva
de abordagens jurisdicionais e de paisagem. Além disso, se discutirá a perspectiva de como
as forças de mercado e regulações internacionais estão agindo para que cadeias
agroalimentares estejam livres de desmatamento.

*A Iniciativa Empresarial em Clima (IEC) é a principal articulação de empresas brasileiras
em torno do tema mudança do clima. A iniciativa é composta por cinco organizações:
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), CDP,
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), Pacto Global
da ONU no Brasil e Instituto Ethos

** A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura é um movimento composto por mais de
300 representantes do setor privado, setor financeiro, academia e sociedade civil. Unimos
essas diferentes vozes em prol da liderança do Brasil em uma nova economia de baixo
carbono, competitiva, responsável e inclusiva. Nesse contexto, atuamos para promover a
sinergia entre as agendas de proteção, conservação, uso sustentável das florestas naturais
e plantadas, agropecuária e adaptação às mudanças climáticas.
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