
Balanço das Nações apresenta
metodologia para mensurar
o patrimônio dos países com
base nos aspectos econômicos,
ambientais e sociais

té pouco tempo atrás, a idéia de
incluir os recursos naturais na con-
tabilidade das nações parecia uma

possibilidade distante, Esse cenário co-
meçou a se modificar com a perspecti-
va ameaçadora das mudanças climáticas
e do crescimento populacional — segun-
do estimativas, pode-se chegar a nove bi-
lhões de pessoas em algumas décadas,
uma média de aumento de um bilhão a
cada 15 anos. Diante dessa tendência, o
desenvolvimento das nações será deter-
minado pelo manejo inteligente dos re-
cursos naturais, habilidade que depende
de dados concretos quanto a disponibili-
dade dos ativos ambientais.

Nessa perspectiva, os professores da
Fundação Instituto de Pesquisas Contá-
beis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI),
José Roberto Kassai e Nelson Carvalho,
elaboraram uma metodologia para men-
surar o patrimônio ambiental dos países.
O estudo, intitulado Balanço das Nações,
mostrou que a conta de muitos países em
relação ao planeta está no vermelho.

No cenário provável de 2020, apenas
Brasil e Rússia apresentam patrimônios
líquidos "positivos" enquanto os demais
países produzem além do que deveriam.
Nesse cenário, a situação geral do mundo
é negativa, com um valor deficitário em

torno de quatro trilhões de dólares.
Por volta de 2050, Brasil e Rússia con-

firmam a situação favorável com saldos

excedentes de carbono e evidenciam a
importância de suas florestas no cenário

global. Já o déficit mundial eleva-se para
15,3 trilhões de dólares. Nesse contexto
— destaca o estudo — a situação mundial
piora 298%. Enquanto Brasil e Rússia sus-
tentam uma situação favorável, China e
EUA se destacam como os maiores emis-
sores de carbono e de patrimônio líquido
ambiental negativo.

Apesar do cenário pessimista, o Ba-
lanço das Nações demonstrou que o dé-
ficit 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 econo-
mia 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 um bilhão de habitantes — uma redu-
ção de oito bilhões, causada pela escas-
sez de recursos.

Considerando a rigidez e inércia apre-
sentada pelo sistema energético padrão, a

pesquisa destaca que não há espaço para
uma grande ruptura de modelo. Sendo
assim, o estudo toma as condições atuais
como referência para os próximos anos.
No entanto, reforça que — com o aumen-
to no preço do petróleo — haverá mais es-
paço no mercado para o crescimento do
campo de energias alternativas.

METODOLOGIA INOVADORA
Para compor a base de dados do Balan-
ço das Nações foram incluídos represen-
tantes do 6RIC (Brasil, Rússia, índia, China)
e de países desenvolvidos como Estados
Unidos, Alemanha e Japão.

De acordo com Kassai, o maior de-
safio na concepção do estudo foi justa-

mente quebrar os próprios conceitos e
preconceitos da contabilidade. "Ao reunir
contadores percebemos a necessidade de
buscarconhecimentos e teorias nas 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 converti-
dos para o valor em dólares. Em seguida,
o PIB de cada nação foi transformado em
unidades equivalentes per capita de nú-
mero 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 dê balanço pergun-
tado, um levantamento das informações
por meio de questionário que permite
diagnosticar a situação financeira.

Após essa fase, os pesquisadores utili-
zaram a fórmula-padrão da contabilidade:
ativo menos passivo igual a patrimônio
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líquido. O ativo foi representado pelo PIB
equivalente em dólares per capita; o pas-
sivo, pela obrigação.ambiental de cada ci-
dadão na meta de redução de carbono; e
o patrimônio líquido diz respeito ao sal-
do residual — superavitário ou deficitário
— de cada cidadão ou país em relação às
outras nações (Veja na página 48).

PIB VERDE
De acordo com o Balanço das Nações, os
sistemas de contas nacionais ainda são in-
completos em relação à avaliação dos re-
cursos 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 ques-
tionamentos desde que foi criado. "A ri-
gor, os trabalhos para que houvesse con-
tas nacionais em condições de emitir a
produção das riquezas de um país se di-
rigia para o produto interno líquido (PIL)
que considerava as amortizações e torna-
va o cálculo muito complexo. Além disso,
havia uma correlação muito forte na evo-
lução 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 discu-
tida para resolver esse impasse é o cha-
mado PIB verde, que oferece um bottom
Une pelo qual é possível avaliar o quanto
os mercados consumidores afetam bens
públicos — destaca o Balanço das Nações
- permitindo comparabilidade entre pe-
ríodos para uma mesma nação e entre
nações em quaisquer períodos.

Dessa forma, o PIB verde contabiliza
todos os bens e serviços públicos, em va-
lores não monetários, como quantidade
de água potável ou tamanho das áreas
verdes em uma cidade.

O patrimônio líquido ambienta! (PLA),
proposto pelo Balanço das Nações, se-
ria uma forma de avaliação do PIB ver-
de. 'Atualmente é moda criticar o PIB, o
que se mostra fácil porque a medida per-
manece até hoje e se manteve forte por
longa data. O ponto positivo é que as so-
ciedades 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 eco-
nomia nos próximos anos, com base em
aspectos como precificação do carbono,
investimento em tecnologias de eficiência
energética e mudança no atual comporta-
mental do consumo.

Para Besserman, mais importante do
que mensurar, é considerar os custos am-
bientais na tomada de decisões. Isso ocor-
rerá primeiramente em relação aos gases
de efeito estufa.

Segundo o economista, o Brasil já deu
um grande passo na direção da redução
de CO2 estabelecendo metas para dimi-
nuir o desmatamento, porém, não man-
teve outras ações paralelas para ter be-
nefícios 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 in-
clui obrigatoriamente o tema sustentabi-
lidade como prioridade, o Brasil poderia
se posicionar como potência ambiental",
destaca o economista.

No contexto mundial, Besserman apre-
senta ressalvas aos Mecanismos de Desen-
volvimento Limpo (MDL) e seqüestro de
carbono por meio de projetos de reflores-
tamento e manutenção florestal.

Segundo ele, é necessário estabele-
cer — em Copenhague ou por melo do
G20 — uma forma pela qual a governan-
ça global consiga responder às mudanças
climáticas e também redefinir as transa-
ções de crédito de carbono. "As soluções
não vão sair das gavetas dos tecnocratas,
é preciso que o mercado aposte em diver-
sas alternativas e a sinalização para isso se
dá por meio da flexibilização das formas
de redução das emissões que propiciem
investimentos mais efetivos" ressalta. »-
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