
Bancando os custos 
 
Es especialistas concordam que a maior parte dos recursos para bancar essa transição deve 
ser oriunda da iniciativa privada. De acordo o professor do Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Ademar Romeiro, independentemente do setor 
produtivo, as empresas estão concentrando esforços no desenvolvimento de estratégias para 
aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos de suas ações no meio 
ambiente. 
 
Ele explica que a corrida para ser ambientalmente mais sustentável virou um espécie de trunfo 
publicitário, utilizado por muitas companhias para melhorar a imagem no mercado e, assim, 
conquistar definitivamente a classe de consumidores que cresce cada vez mais os 
ecologicamente responsáveis. 
 
“O ambiente competitivo hoje é suficientemente claro para forçar todas as empresas a pensar 
em inovações que possam ser desenvolvidas com o objetivo de esverdear suas produções. 
Todas elas, em todos os setores produtivos, sabem dessa responsabilidade e estão fazendo o 
que é possível dentro dessa nova perspectiva”, diz Romeiro. 
 
“Já vejo, inclusive, uma competição entre elas para ser a mais verde”, acrescenta. 
 
Ao contrapor a ideia de que aportes em sustentabilidade aumentam as despesas, o professor 
da FGV afirma que, se antes os investimentos feitos no desenvolvimento de práticas mais 
sustentáveis eram considerados um custo, agora são uma condição para essas companhias 
conseguirem recursos. 
 
Ele lembra que órgãos de financiamento como o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), a quem ele atribui o papel de mais importante financiador dessa 
transição, pautam seus critérios para aprovar financiamentos nas políticas de sustentabilidade 
apresentadas pelas companhias que pedem crédito. 
 
“A política ambiental de uma empresa deixa, portanto, de ser um custo, uma despesa incerta 
para o empreendedor, e passa a funcionar como um trunfo importante dentro da análise dos 
negócios que a instituição financeira venha a financiar”, afirma Sampaio. 
 
Segundo os especialistas, além de atuar por meio do BNDES, ao setor público caberia o 
importante papel de definir políticas de fomento para o desenvolvimento de novas tecnologias. 
 
“Para tornar esse novo modelo de desenvolvimento bem sucedido no Brasil, são necessários 
regulamentos por parte do setor público e comprometimento do lado do setor privado”, afirma 
o professor da FGV. 
 
Sampaio defende ainda que seja criado no País uma política clara de pagamento por serviços 
ambientais como uma forma eficiente de incentivar a preservação ambiental, uma vez que 
concilia atividades de preservação com geração de renda, auxiliando, assim, as leis e normas 
federais e estaduais, que tentam impor a preservação via mecanismos de sanção. 
 
O avanço dos investimentos em ações verdes no Brasil nos últimos anos leva ainda mais 
otimismo aos especialistas em relação ao futuro. 
 
Romeiro, da Unicamp, explica que mais de 50% da população mundial vivem hoje em países 
de rápido crescimento econômico, como Brasil, China e Índia, entre outros. Esse número, 
somado aos países desenvolvidos, alcança 70% da humanidade, o que implica em uma 
gigantesca pressão ambiental. 
 
“É um fato inédito na história humana. 
 
Com essa enorme pressão ambiental, vamos assistir a grandes saltos tecnológicos nos 
próximos 20 anos em direção à uma economia global mais verde”, diz. “Contudo, eles não 



serão suficientes se não houver também mudanças interessantes em relação ao nosso padrão 
de consumo”, complementa. 
 
O rumo tomado nos próximos 20 anos será, de fato, decisivo. Por isso, a ONU fará novamente 
no Rio de Janeiro, de 4 a 6 de junho de 2012, uma grande conferência para debater os 
caminhos que serão trilhados daqui em diante, a Rio +20. O encontro, aguardado com 
ansiedade, vai fazer também um balanço dos avanços obtidos nos últimos 20 anos, desde o 
discurso esperançoso da ECO-92. 
 
O Rio, considerado a capital mundial do meio ambiente e o primeiro estado brasileiro a ter 
uma secretaria de Economia Verde, subordinada à pasta estadual do Meio Ambiente, tem toda 
a capacidade para ser a vitrine do Brasil nesse novo modelo de desenvolvimento. 
 
Sampaio, da FGV, explica que, por causa da ECO-92, a cidade tem a bandeira da 
sustentabilidade ainda muito atrelada à sua imagem, além de possuir grandes centros de 
pesquisa na área e ter a natureza como seu cartão-postal. 
 
“De todas as cidades brasileiras, o Rio é a que tem maior potencial para dar voz ao Brasil 
diante do mundo”, afirma o coordenador. “A conferência será, sem dúvida, um marco 
importante para que os ideais de desenvolvimento sustentável, pensados há duas décadas, 
sejam alcançados nos próximos 20 anos”, conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 
A-8.   


