
PIB Verde pode se tornar uma realidade 
Cristina Tavelin 
 
Diante da pressão crescente por mecanismos que contemplem as externalidades das 
atividades econômico-financeiras, as ciências contábeis começam a rever suas práticas e 
conceitos. Muitos profissionais da área têm dedicado esforços para integrar as variáveis 
ambientais e sociais aos mecanismos de aferição do patrimônio das nações, criando 
ferramentas mais completas do que o Produto Interno Bruto (PIB).  
 
Partindo da premissa de que a forma como uma nação gerencia seus recursos naturais afetará 
seu desenvolvimento, pesquisadores da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras (FIPECAFI) elaboraram uma metodologia para mensurar o patrimônio ambiental 
dos países. "É uma falta de inteligência pensar que maximizar o lucro de uma forma 
exponencial sem fim e continuar gerando toda a depredação do meio ambiente, os problemas 
sociais, a distribuição de renda, não vai interferir diretamente na sociedade", avalia José 
Roberto Kassai, professor da FIPECAFI, que juntamente com Nelson Carvalho, elaborou o 
estudo intitulado Balanço das Nações.  
 
Até pouco tempo atrás, a ideia de incluir os recursos naturais na contabilidade das nações 
parecia uma possibilidade distante. Esse cenário começou a se modificar com a perspectiva 
ameaçadora das mudanças climáticas e do crescimento populacional segundo estimativas, 
pode-se chegar a 9 bilhões de pessoas em algumas décadas, uma média de aumento de 1 
bilhão a cada 15 anos. Diante dessa tendência, o desenvolvimento das nações será 
determinado pelo manejo inteligente dos recursos naturais, habilidade que depende de dados 
concretos quanto à disponibilidade dos ativos ambientais.  
 
No cenário provável de 2020, de acordo com o estudo, apenas Brasil e Rússia apresentarão 
patrimônios líquidos "positivos", enquanto os demais países produzirão além do que deveriam. 
Nesse contexto, a situação geral do mundo será negativa, com um valor deficitário em torno 
de quatro US$ 3 trilhões.  
 
Por volta de 2050, Brasil e Rússia confirmarão a situação favorável com saldos excedentes de 
carbono e evidenciarão a importância de suas florestas no cenário global. Já o déficit mundial 
será elevado para US$ 15,3 trilhões . Nesse contexto destaca o estudo, a situação mundial 
piorará 298%. Enquanto Brasil e Rússia sustentarão uma situação favorável, China e EUA se 
destacarão como os maiores emissores de carbono e de patrimônio líquido ambiental negativo.  
 
Apesar do cenário pessimista, o Balanço das Nações demonstrou que o déficit global do 
planeta representa 23,7% do PIB, número que dá espaço para ações corretivas.  
 
Os resultados da pesquisa sinalizam a urgência da transição para uma economia de baixo 
carbono. Diante do cenário que se visualiza, ou os ecossistemas têm uma recuperação 
eficiente, ou haverá um ajuste natural da população para cerca de 1 bilhão de habitantes uma 
redução de 8 bilhões, considerando que a escassez de recursos prejudicaria a espécie humana.  
 
Considerando a rigidez e inércia apresentadas pelo sistema energético padrão, a pesquisa 
destaca que não há espaço para uma grande ruptura de modelo. Assim, o estudo toma as 
condições atuais como referência para os próximos anos, reforçando que com o aumento no 
preço do petróleo se observará um crescimento no mercado de energias alternativas.  
 
Metodologia inovadora  
 
Para compor a base de dados do Balanço das Nações foram incluídos representantes do BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia, China) e de países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha e 
Japão.  
 
De acordo com Kassai, o maior desafio na concepção do estudo foi justamente quebrar os 
próprios conceitos e preconceitos da contabilidade. "Ao reunir profissionais de contábeis 
percebemos a necessidade de buscar conhecimentos e teorias em outras áreas. Acabamos 



chegando à conclusão de que a contabilidade só pode sobreviver se tornando interdisciplinar", 
avalia.  
 
A pesquisa se dividiu em três fases. Na primeira, os saldos residuais de carbono de cada país 
foram apurados e convertidos para o valor em dólares. Em seguida, o PIB de cada nação foi 
transformado em unidades equivalentes per capita de número de habitantes e de consumo 
médio de energia em TEP (tonelada equivalente de petróleo). A última etapa consistiu no 
fechamento dos balanços contábeis dos países pela técnica de balanço perguntado, um 
levantamento das informações a partir de questionário que permite diagnosticar a situação 
financeira.  
 
Após essa fase, os pesquisadores utilizaram a fórmula padrão da contabilidade: ativo menos 
passivo igual a patrimônio líquido. O ativo foi representado pelo PIB equivalente em dólares 
per capita; o passivo, pela obrigação ambiental de cada cidadão na meta de redução de 
carbono; e o patrimônio líquido diz respeito ao saldo residual superavitário ou deficitário de 
cada cidadão ou país em relação às outras nações (Veja quadro).  
 
PIB Verde  
 
De acordo com o Balanço das Nações, os sistemas de contas nacionais ainda são incompletos 
em relação à avaliação dos recursos naturais. O melhor exemplo dessa deficiência é o PIB 
Produto Interno Bruto, que não reconhece tais aspectos. Para o economista Sérgio Besserman 
Vianna, o cálculo do PIB apresenta questionamentos desde que foi criado. "A rigor, os 
trabalhos para que houvesse contas nacionais em condições de emitir a produção das riquezas 
de um país se dirigia para o produto interno líquido (PIL) que considerava as amortizações e 
tornava o cálculo muito complexo. Além disso, havia uma correlação muito forte na evolução 
do PIB e do PIL. Então optou-se pelo primeiro. Em seguida, houve a percepção do problema da 
não inclusão dos custos de recursos naturais", explica.  
 
Uma alternativa que tem sido discutida para resolver esse impasse é o chamado PIB verde, 
que oferece um bottom line pelo qual é possível avaliar o quanto os mercados consumidores 
afetam bens públicos destaca o Balanço das Nações permitindo comparabilidade entre períodos 
para uma mesma nação e entre nações em quaisquer períodos.  
 
Dessa forma, o PIB verde contabiliza todos os bens e serviços públicos, em valores não 
monetários, como a quantidade de água potável ou o tamanho das áreas verdes de uma 
cidade.  
 
O patrimônio líquido ambiental (PLA), proposto pelo Balanço das Nações, seria uma forma de 
avaliação do PIB verde. "Atualmente é moda criticar o PIB, o que se mostra fácil porque a 
medida permanece até hoje e se manteve forte por longa data. O ponto positivo é que as 
sociedades estão começando a despertar para uma nova necessidade não apenas centrada no 
poder econômico", pondera Kassai, autor do estudo.  
 
Governança climática  
 
De acordo com o Balanço das Nações, o lucro com reputação ambiental deve constituir uma 
nova tendência para a economia nos próximos anos, com base em aspectos como precificação 
do carbono, investimento em tecnologias de eficiência energética e mudança no atual 
comportamental do consumo.  
 
Para Besserman, a primeira questão que se coloca nesse contexto, antes mesmo de mensurar, 
é considerar os custos ambientais na tomada de decisões. Isso ocorrerá primeiramente em 
relação aos gases de efeito estufa.Segundo o economista, o Brasil já deu um passo importante 
na direção da redução de CO2 estabelecendo metas para diminuir o desmatamento. No 
entanto, não manteve outras ações paralelas para ter benefícios concretos. No plano 
energético, por exemplo, o papel das termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis mais do 
que compensa a redução das emissões presentes nas metas de desmatamento.  
 



"O Brasil deveria se posicionar para não perder uma grande oportunidade. Na expressão do 
professor Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), dado que agenda 
do século XXI inclui obrigatoriamente o tema sustentabilidade como prioridade, o Brasil 
poderia se posicionar como potência ambiental", destaca o economista.  
 
No contexto mundial, Viana apresenta ressalvas aos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) e seqüestro de carbono por meio de projetos de reflorestamento e manutenção 
florestal.  
 
Segundo ele, é necessário estabelecer em Copenhague ou por meio do G20 uma forma pela 
qual a governança global consiga responder às mudanças climáticas e também redefinir as 
transações de crédito de carbono. "As soluções não vão sair das gavetas dos tecnocratas, é 
preciso que o mercado aposte em diversas alternativas e a sinalização para isso se dá por 
meio da flexibilização das formas de redução das emissões que propiciem investimentos mais 
efetivos", destaca.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A10. 


