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CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS

O país que temos hoje, apesar de melhor, ainda está longe do que queremos. Há desa�os urgentes a serem 
vencidos e que impedem nosso avanço em direção a uma sociedade melhor e mais justa.

Nós, integrantes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), 
instituição orientada pela visão de futuro das lideranças empresariais associadas, acreditamos que 
transformar o Brasil não depende só de um governo ou de um grupo político, mas da parceria entre todos 
nós, governos, empresas e cidadãos, que construímos juntos este país.

Um tema comum à agenda de todos os setores empresariais foi capaz de uni�car este nosso grupo: a 
sustentabilidade. O conceito é capaz de romper a crise sistêmica que reproduz a desigualdade, esgarça o 
tecido social, alimenta os incentivos perversos e coloca a economia em con�ito com os recursos naturais, 
dos quais dependemos na nossa vida e nos nossos negócios. Sabemos da importância do nosso papel em 
prover soluções para os principais desa�os que enfrentamos. 

Por isso, nos oferecemos para contribuir com vocês, candidatos, desde as eleições, mas também depois 
delas, no planejamento e na implementação de iniciativas capazes de dar início a um novo modelo de 
desenvolvimento que privilegie os negócios capazes de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Já 
temos tecnologia, modelos de negócios, mas não na escala e na velocidade necessárias 
para de fato transformar.

Formulamos uma agenda inicial com 27 propostas que contemplam os pilares econômico, social e 
ambiental. Selecionadas para dar escala às boas práticas, atender às demandas da sociedade e transformar 
um ativo ambiental em vantagem competitiva internacional, nossas propostas buscam usar os negócios 
para a promoção de um país com melhor saúde, educação, saneamento, mobilidade, oferta de alimentos, 
água e energia limpa, barata e acessível a todos. Nesta agenda propositiva, falamos, por exemplo, da adoção 
de um sistema informatizado para �scalização e operação do transporte público com disponibilização da 
informação em tempo real em pontos de integração modal. Propomos o estabelecimento de mecanismo 
para consumo inteligente com boni�cação tarifária medida pela redução do gasto de energia, nos horários 
de pico, e água, com transparência na informação fornecida para o consumidor. Estes são alguns dos temas 
que serão discutidos no Seminário do CEBDS em parceria com o Jornal Valor Econômico, em agosto.

São propostas baseadas na sustentabilidade, no bom senso e na necessidade de ruptura dos padrões e 
papeis atuais que já demonstraram não serem capazes de resolver nossos problemas mais urgentes. Além 
de nós, presidentes de empresas, técnicos e especialistas também contribuíram para esta primeira oferta de 
Agenda, que estará �nalizada em agosto. 

Temos con�ança no potencial do país para liderar a criação de um novo modelo de desenvolvimento que 
valorize nossos ativos e melhore a qualidade de vida dos brasileiros, mas essa transformação só será possível 
se trabalharmos de forma orquestrada, priorizando as urgências, identi�cando as soluções e valorizando o 
diálogo, com transparência para permitir o acompanhamento dos projetos por toda a sociedade. 

Esperamos que estas propostas que estamos trazendo enquanto contribuição coletiva  se tornem um 
compromisso comum durante este período de eleição e que seja o início de um fórum permanente de 
diálogo após as eleições. 
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