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A economia é a ciência que foi criada pela necessidade de acumular a administrar estoques, 
como conseqüência da necessidade de se tornar viável o aumento da densidade populacional 
e, por conseguinte, o avanço do modelo civilizatório.   
 
Na história da humanidade, ninguém precisou de sistemas econômicos enquanto havia 
abundância e alimentos suficientes para todos, ao alcance das mãos. À medida que as 
aglomerações de gente cresciam, só havia um meio para alimentar a todos: produção em larga 
escala e estocagem. Assim nasceu a agricultura, e dela o embrião de todas as ferramentas 
econômicas que evoluíram no decorrer de vários séculos.   
 
O século XXI adentra sob novo paradigma, cujo desafio é o mesmo: administrar a escassez. 
Desta vez, não mais de alimentos, mas da própria natureza. Os limites físicos, planetários e 
ecológicos, demandarão ferramentas econômicas adequadas.   
 
O paradigma contemporâneo é a repetição do velho, em novo formato: transformar escassez 
em ativos, e este no capital que se torne a solução para a superação daquilo que hoje ameaça 
a civilização de seguir progredindo.   
 
Como obter retorno em cima da capacidade de estancar a destruição e posteriormente ampliar 
o estoque de meio ambiente? Desde o Relatório Brundtland nos anos 80, passando pela ECO-
92 no Rio de Janeiro, e chegando ao Protocolo de Kyoto, a comunidade internacional já vive 
debruçada sobre a busca de tais soluções.   
 
O Brasil está avançando no debate, mas precisa ser ágil na capacidade de implementar 
soluções eficientes. Há enormes potenciais para se acelerar o processo com o simples 
aperfeiçoamento em regulações já vigentes.   
 
Como canalizar qualitativamente os recursos e viabilizar um boom em estratégias voltadas 
para eficiência energética, energia renovável, saneamento ambiental, reflorestamento e outras 
iniciativas que garantam sustentabilidade? O tema é amplo e complexo e não há a ilusão de 
esgotá-lo neste texto.   
 
Os ciclos econômicos e os riscos inerentes à eco-economia e à agricultura têm que respeitar 
regras básicas da Mãe Natureza. Logo, as ferramentas econômicas para manejá-las têm de se 
adequar a tal particularidade.   
 
A agricultura é dependente de altos custos para se lograr a produção em larga escala e está 
exposta a riscos específicos, como pragas e clima, que podem comprometer a colheita e 
inviabilizar financeiramente a honra dos compromissos tomados. Por isso, necessita de 
particularidades no acesso ao crédito. Uma atividade produtiva voltada para explorar 
economicamente e sustentavelmente ecossistemas novos, compartilharia tais desafios, pois 
envolveria investimentos de prazo longo e expostos a riscos de mesma escala. As lições 
colhidas no Brasil por um bem-sucedido sistema de crédito agrícola têm que ser aproveitadas 
na impulsão do país rumo à sustentabilidade ambiental.   
 
Um primeiro passo seria o aproveitamento da Lei nº 4.595, de 1964. Em seu artigo 10, ela 
define que compete privativamente ao Banco Central do Brasil (BC): "determinar o 
recolhimento dos depósitos à vista (...) adotar percentagens diferentes em função (...) das 
prioridades que atribuir às aplicações". Complementarmente, a Resolução 3.208 do BC 
determina: "As instituições financeiras são obrigadas a manter 25% do saldo médio diário das 
rubricas contábeis de recursos à vista sujeitos ao recolhimento compulsório em aplicações de 
crédito rural".   
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Seria justo que iniciativas voltadas para a sustentabilidade ambiental usufruíssem de 
benefícios similares. A questão é como os bancos se preparariam para conceder crédito em 
larga escala para tal fim? A resposta a esta questão pode ser devolvida como um estímulo aos 
próprios bancos. A proposição seria que a legislação oferecesse à eco-economia as mesmas 
vantagens que dá à agricultura, só que dentro de uma lógica não de obrigatoriedade, mas de 
estímulo. A legislação deveria criar uma política de incentivos para que instituições financeiras 
buscassem alternativas de financiamento a projetos com claras e comprovadas adicionalidades 
ambientais.   
 
Uma nova resolução do BC poderia determinar que: "bancos que possam comprovar que 
destinam até 10% do valor de seus depósitos à vista para crédito ambiental, têm direito a 
abater em 5 pontos percentuais o compulsório a ser retido no BC". Seria um estímulo à 
liquidez dos bancos. As instituições que destinassem mais recursos às prioridades de aplicação 
definidas ganhariam um "prêmio de liquidez", dispondo de mais recursos para ampliar sua 
carteira.   
 
Um outro meio de incentivar este mercado poderia vir através de um adendo na "Lei do 
Microcrédito" (nº 10.735, de 2003). Um pequeno adendo incluindo projetos com claras e 
comprováveis adicionalidades ambientais poderia estimular o destino de recursos que 
serviriam como importante capital de giro. Grande parte dos recursos desta lei não está sendo 
utilizada. A mudança no caráter de obrigatoriedade da lei, transferindo-lhe uma vertente de 
prêmio de liquidez, e a adição de projetos com foco ambiental dentro do escopo da legislação 
de microcrédito, poderia transformar esse quadro. Não faltam oportunidades à expansão 
destes novos mercados no Brasil: energia eólica, reaproveitamento da água, biomassa, 
microempreendimentos de reciclagem, entre diversas novas oportunidades.   
 
Uma iniciativa complementar de buscar retornos econômicos associados à restauração do meio 
ambiente são as florestas plantadas. No Brasil, há quase seis milhões de hectares de bosques 
plantados. É um mercado com crescimento promissor, mas cujas iniciativas devem ser 
rigorosamente avaliadas. Por exemplo, as plantações de eucaliptos não são recomendadas 
para os ecossistemas brasileiros. A espécie, se cultivada como monocultura, pode acabar com 
a sustentabilidade de um ecossistema, pois drena recursos hídricos em escala substancial e 
diminui substancialmente a biodiversidade de uma região inteira. Por isso, é fundamental para 
este mercado a estruturação de projetos em escala distribuída, em parceria com pequenos 
produtores, e associado a outras culturas.   
 
Muitas lições podem ser aprendidas com um vizinho que tem legislação e práticas muito 
avançadas neste campo: o Chile. O Decreto Lei chileno nº 701, de 1974, visou "constituir uma 
massa arbórea ou arbustiva com fins de preservação, proteção ou produção". A legislação 
determina ainda que sociedades anônimas, à exceção de bancos ou instituições financeiras, 
podem adquirir ações em sociedades de qualquer tipo cujo objeto social seja a plantação ou 
exploração com fins produtivos dos bosques de forma sustentável. Está definido que "um plano 
de manejo deverá considerar a execução de todos os trabalhos de reflorestamento em um 
prazo que não exceda dois anos, contados desde sua aprovação".   
 
Hoje, o Chile possui uma superfície de mais de dois milhões de hectares de bosques plantados 
(13,5% do total de bosques chilenos). Estas plantações movimentam mais de cem mil postos 
de trabalho, comprovando o quão promissor pode vir a ser o fomento e a expansão de um 
mercado similar no Brasil.   
 
A variedade geográfica do clima brasileiro oferece ainda a opção de cultivar árvores com 
potencial de retorno maior. Aqui, abre-se a possibilidade de plantações de madeiras mais 
nobres, cuja rotação seria mais longa, mas cujo valor de produção ao fim do ciclo seria 
substancialmente maior, com taxas de retorno bastante elevadas. É o caso de árvores de 
madeira nobre como a Teca, o Nim e o Cedro Australiano, todas três de grande qualidade e 
com alta demanda nos mercados nacional e internacional.   
 



Há uma série de precauções que precisam ser tomadas para garantir práticas adequadas e 
eficientes. Aqui se exigiria do país uma legislação mais específica e uma institucionalidade que 
garantissem a eficiência de tais práticas, pois são necessários cuidados para que o solo de tais 
bosques não seja submetido a práticas inadequadas, que comprometam sua produtividade. 
Para tanto, é preciso ser restrito na determinação de padrões de tecnologia a serem utilizadas 
e ter instrumentos que incentivem o direcionamento do comportamento dos agentes 
econômicos para evitar externalidades contra os benefícios ambientais propostos.   
 
Os cuidados com o meio ambiente e com recursos ecologicamente renováveis incidem sobre a 
imagem projetada para o mundo. Diferenciar-se, num mundo globalizado e competitivo, 
sugere um aumento da eficiência e eficácia institucional em matérias de legislação e normas 
florestais e ambientais, com a otimização da gestão de tais recursos. O Brasil e as instituições 
brasileiras têm excelentes condições para liderarem e serem pioneiros nestes mercados.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 jul. 2008, Negócios Sustentáveis, p. F2. 


