
À medida que os colossais pacotes
de estímulo do governo ameri-

cano começam a produzir efeito no
plano internacional, há interesse cada
vez maior em saber até que ponto seu
impacto sobre o meio ambiente será
positivo, ou seja, até onde eles servi-
rão para dar respaldo a indústrias an-
tiquadas e senis, como as montadoras
de Detroit, ou impulsionarão investi-
mentos bons para o meio ambiente. O
HSBC, um banco britânico, constatou
recentemente que a maior parte dos
países mais avançados ainda se en-
contra na fase de planejamento, sendo
que apenas uma pequena fração do
dinheiro prometido pelos políticos,
e liberado até o momento, será apli-
cado em empreendimentos "verdes".

Dos cerca de US$ 480 bilhões
identificados pelo HSBC nos progra-
mas fiscais pautados pela proteção
ao meio ambiente em cerca de 20
países monitorados, o banco estima
que somente 3%, ou aproximada-
mente US$ 14 bilhões, tenham sido
gastos em projetos verdes até o fi-
nal do primeiro semestre de 2009.
"Um tempo considerável pode pas-
sar entre o anúncio e o desembolso
de fato do dinheiro", diz o HSBC.

De acordo com o banco, os Estados
Unidos gastaram só US$ 355 milhões
de um total de US$ 64 bilhões reserva-
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dos para a economia de energia, ener-
gia renovável e outros investimentos
positivos para o meio ambiente. Con-
tudo, embora demorem para pôr em
andamento os programas, os gover-
nos vêm prometendo mais dinheiro
para os investimentos verdes. Desde
o último relatório do banco, em maio,
o HSBC constatou que o volume total
de dinheiro anunciado para economia
de energia e outros programas limpos
havia saltado dos US$ 480 bilhões
para US$ 512 bilhões no final de julho.

Os desembolsos em projetos ver-
des representam cerca de 16% de um
total de US$ 3,1 trilhões em gastos
fiscais empenhados pelos governos,
o que para alguns pode parecer mui-

to pouco, muito tarde. Os otimistas,
porém, ressaltam o possível "efeito
multiplicador", uma vez que a ação
do governo pode liberar os gastos do
setor privado. O HSBC calcula que
cerca de US$ 546 bilhões em gastos
privados seriam acrescentados aos
planos já conhecidos, o que daria um
total de estímulo de mais de US$ l tri-
lhão. Enquanto isso, o pensamento da
administração está mudando. Em seu
novo livro Green Recovery. Get Lean, Get
Smart, and Emergefrom tbe Downturn on
Top (Recuperação verde: mantenha-se
enxuto, antenado e saia da crise por
cima), o consultor Andrew Winston
esboça o esquema de uma recupe-
ração bem diferente do que a maior
parte das pessoas espera. O segredo é
usar a oportunidade trazida pela crise
para "acertar o foco e dar novo impul-
so ao negócio principal da empresa".

Evidentemente, Winston não diz
que os projetos verdes serão sempre
bem-sucedidos, muito menos lucra-
tivos. Segundo ele, porém, dois itens
fundamentais do setor verde - a me-
nor utilização dos recursos disponí-
veis e a recomendação aos clientes
para que reduzam o impacto sobre
o meio ambiente - ajudam a elevar
o valor a longo prazo da empresa.
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