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País pode aliar crescimento e conservação, diz estudo 
 
O Brasil e a Rússia devem ser os únicos grandes países do mundo a atingir 2050 com um 
balanço positivo entre crescimento da economia e conservação dos recursos naturais. No caso 
brasileiro, a matriz energética mais limpa e as florestas dão ao País mais preparo para 
enfrentar as mudanças climáticas e mais oportunidades de negócios nesse campo. É o que 
mostra estudo da Universidade de São Paulo (USP), que calculou o balanço dos países em 
relação às mudanças climáticas. 
 
Com base na metodologia contábil empresarial, a pesquisa avaliou o estoque de recursos 
naturais e o saldo entre as emissões e capturas de gases causadores de efeito estufa em sete 
países - Brasil, Rússia, Índia, China, Estados Unidos, Alemanha e Japão - até 2050.  
 
"No cenário previsto para 2050, o Brasil terá um superávit de US$ 544 bilhões, patrimônio 
suficiente para continuar crescendo e ainda contribuir positivamente para a Terra com cotas 
excedentes de carbono, provenientes de energia limpa e recursos florestais" diz José Roberto 
Kassai, professor de contabilidade da faculdade de Economia e Administração (FEA/USP) e um 
dos responsáveis pelo estudo, que envolveu seis pesquisadores da USP.  
 
O mundo, segundo o estudo, terá um déficit econômico-ambiental estimado em US$ 15,3 
trilhões, ou 23,7% do PIB mundial. "Só Brasil e Rússia terão condições de continuar crescendo 
sem maiores pressões sobre o meio ambiente", avalia. O estudo completo será divulgado em 
outubro, na Câmara Americana do Comércio (Amcham). 
 
Para Kassai, o balanço positivo para o País pode se traduzir em oportunidades de negócios. 
"Se o Brasil souber aproveitar esse trunfo, poderá receber volumosos investimentos 
estrangeiros, tanto para projetos de geração de créditos de carbono quanto em compensações 
financeiras para manter as florestas intactas." 
 
LUCROS 
 
Muitas empresas já estão lucrando no mercado de créditos de carbono, que vem ganhando 
impulso desde 2005. A fabricante de papel Klabin concluiu, em abril, a venda do seu segundo 
lote de créditos de carbono. A empresa substitui o óleo combustível por gás natural nas 
caldeiras da fábrica em Piracicaba (SP). A venda dos créditos trouxe receita adicional de 1,5 
milhão.  
 
"O gás natural é 26% menos poluente que o óleo" , diz Júlio Nogueira, gerente-corporativo de 
meio ambiente da Klabin. Segundo ele, novos projetos estão em curso. Na nova fábrica de 
papel da empresa, inaugurada na semana passada, no Paraná, uma das caldeiras será 
alimentada só com restos de madeira da própria fábrica e do pólo madeireiro da região. "Esse 
projeto tem um potencial de gerar créditos equivalentes a até 100 mil toneladas de CO2 por 
ano." 
 
A petroquímica Solvay Indupa, em Santo André, faturou US$ 1,4 milhão com uma venda de 
créditos na semana passada, também proveniente da troca de óleo combustível por gás 
natural. "Geramos receita extra com uma vantagem ambiental enorme, já que o gás não emite 
gases de enxofre", diz Carlos Nardocci, assessor da direção industrial.  
 

 
Leia mais: 
 
O ESTUDO DA USP 
 
Amostra: Sete países que representam 68% do PIB e 50% da população do mundo 
 



Metodologia: Usando a equação básica da contabilidade empresarial (ativo - passivo = 
patrimônio líquido), os pesquisadores calcularam o patrimônio líquido ambiental de cada país. 
Ou seja, qual o custo do crescimento econômico em relação à preservação e manutenção dos 
recursos naturais 
 
Resultados: Somente Brasil e Rússia terão patrimônio líquido ambiental com superávit em 
2050. O Brasil terá um superávit de US$ 544 bilhões e a Rússia, de US$ 156 bilhões. Países 
como os EUA e China serão os maiores deficitários ambientais, com US$ 2,72 trilhões e US$ 
3,26 trilhões, respectivamente. O mundo como um todo terá um ?déficit? ambiental de US$ 
15,3 trilhões 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 set. 2008, Economia & Negócios, p. B19. 


