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O americano Marc Stuart e o brasileiro Pedro Moura Costa se tornaram milionários num novo 
mercado em ascensão criado para lutar contra o aquecimento global. 
 
Agora, o império deles está sob ataque. 
 
Sua empresa, a EcoSecurities Ltd., com sede no Reino Unido, ajuda empresas do mundo 
industrializado a cumprir seus limites de poluição vendendo-lhes "créditos" que financiam projetos 
para purificar o meio ambiente em países mais pobres. No ano passado, cerca de US$ 9,4 bilhões 
desses créditos foram negociados, sendo que quatro anos antes foram quase zero. 
 
Mas agora o vale-tudo do início parece estar terminando. Os representantes da Organização das 
Nações Unidas que regulamentam o mercado começaram a questionar várias propostas de 
projetos. A questão é se elas produzem ganhos reais para a natureza ou se estão apenas 
enchendo os bolsos de intermediários como a EcoSecurities. 
 
A situação da EcoSecurities é um bom exemplo de como é difícil lançar um ataque mundial 
coordenado contra o aquecimento global. 
 
A EcoSecurities é uma das maiores participantes de um mercado internacional que foi criado como 
parte do Protocolo de Kyoto para combater o aquecimento global. Uma premissa importante desse 
sistema é que, como os gases do efeito estufa danificam a atmosfera sem importar onde foram 
originados, a sociedade deveria atacar antes onde a limpeza é mais barata: no mundo em 
desenvolvimento. Mas policiar mercados tão distantes tem sido difícil porque envolve a avaliação 
de uma commodity, a emissão de gases do efeito estufa, que é muito menos tangível do que 
petróleo ou ouro. 
 
Os "créditos" vendidos pela EcoSecurities e suas rivais deveriam financiar, no mundo em 
desenvolvimento, projetos de limpeza do ar que, de outra forma, não seriam realizados. Mas a 
ONU teme que os integrantes do mercado possam estar se aproveitando do sistema ao colocar 
um imprimátur verde em alguns projetos que teriam ocorrido de qualquer maneira. 
 
Uma investigação mais rigorosa da ONU é necessária para "garantir a integridade ambiental do 
sistema, porque do contrário não vai atingir seu objetivo", diz Kai-Uwe Barani Schmidt, 
responsável pelo grupo da ONU que serve de árbitro desse mercado. 
 
A EcoSecurities é uma das maiores e mais agressivas das firmas que varrem o planeta por 
projetos como esses e depois lucram vendendo créditos para ajudar a financiá-los. Os maiores 
compradores são empresas da Europa e do Japão, cujos governos ratificaram o Protocolo de 
Kyoto. 
 
Esse setor está passando por uma turbulência agora. No ano passado, a EcoSecurities informou 
que não poderia fornecer um quarto dos créditos que prometeu. Suas ações caíram quase 70% 
desde a baixa contábil - e 80% desde seu pico em meados do ano passado. Os dois fundadores da 
empresa, Stuart e Moura Costa, perderam cerca de US$ 147 milhões em papéis por causa da 
queda das ações. 
 
Stuart, de 43 anos, reconhece que sua empresa, no afã de liderar o setor, às vezes forçou a 
barra. "Nos primeiros anos, este setor era de quem chegasse primeiro", diz. Mas muitos projetos, 
segundo ele, não produziram tantos créditos quanto se esperava originalmente, levando à grande 
baixa contábil do ano passado. 
 



A EcoSecurities ajudou a estruturar cerca de 10% dos projetos do mundo em desenvolvimento 
aprovados até agora pela ONU, mais que qualquer outra empresa do ramo. Uma de suas maiores 
rivais, a Camco International Ltd., também afirma ter projetos atrasados. Outra, a AgCert 
International, informa que o aperto das regras da ONU contribuiu para que tivesse de entrar num 
processo equivalente à concordata, na Irlanda, seu país de origem. 
 
A EcoSecurities observa que a grande maioria de seus projetos acaba sendo aprovada. E 
argumenta que o acirramento da vigilância por parte da ONU prejudica o meio ambiente porque 
retarda projetos de limpeza do ar e interrompe uma fonte de verbas. A empresa afirma que as 
autoridades não definiram regras claras - e agora estão mudando seus critérios durante o jogo. 
 
As negociações de créditos ligados ao mundo em desenvolvimento resultam de um artigo do 
Protocolo de Kyoto chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Cada crédito é na prática 
uma permissão para emitir uma tonelada de dióxido de carbono na atmosfera. Hoje cada crédito 
vale de US$ 16 a US$ 24. 
 
A EcoSecurities abriu o capital em 2005. Moura Costa, um engenheiro agrônomo de 44 anos que 
mora em Oxford, lembra que no início de 2006 já mandava os advogados da firma trabalhar em 
um contrato novo por dia. "Era uma loucura", diz. 
 
A ONU começou a apertar o cerco em 2006. No ano passado, o grupo da ONU que cuida desse 
mercado aprovou automaticamente apenas 57% das propostas, comparado a 95% em 2004 e 
2005. Foram rejeitadas 9% das propostas no ano passado, o dobro da taxa de rejeição de 2006.  
 
Uma das propostas rejeitadas da EcoSecurities foi uma usina de processamento de grãos de 
Uberlândia, MG, que queria trocar caldeiras de óleo por uma que funcionasse com energia 
renovável. A ONU afirma que a EcoSecurities não tinha provado que o projeto dependia da receita 
da venda de créditos para fazer sentido economicamente. 
 
A EcoSecurities não ficou surpresa com a rejeição do projeto: os cálculos da própria empresa 
mostraram que a substituição das caldeiras faria pouco sentido econômico. 
 
O projeto "estava numa zona nublada" das regras, diz Stuart. Ele compara o painel da ONU com a 
Receita Federal americana, ou IRS: "Você empurra o máximo possível, dentro daquilo que 
considera razoável. Mas de vez em quando o IRS empurra de volta." 
 
Schmidt, do conselho da ONU, diz que não vê "esse caso em particular como uma tentativa de 
burlar as regras".  
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2008, Empresas, p. B9. 


