
A Rio+20, realizada em junho de 2012, teve como título "Eco
nomia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável e Er
radicação da Pobreza e Governança Ambiental Internacional". A 
temática da "Economia Verde" foi sugerida pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), sendo que sua 
principal referência foi um documento, divulgado alguns meses 
antes, intitulado "Rumo a uma Economia Verde: Caminhos para 
o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da Pobreza". Dez 
setores-chave da economia são elencados no documento, tais como 
a construção civil, a indústria, o transporte, a água e a gestão de 
resíduos. Segundo o estudo, o investimento de apenas 2% do PIB 
global por ano nesses setores-chave, o que equivale a US$ 1,3 tri
lhão, pode dar início à transição rumo a uma economia de baixo 
carbono e eficiência de recursos. 

A ideia de uma Economia Verde acabou suscitando uma enor
me controvérsia em todo o processo da Rio+20, especialmente por 
parte dos países em desenvolvimento, que encaravam essa iniciati
va como uma tentativa de esvaziamento do conceito de "desenvol
vimento sustentável". 

A grande premissa da Economia Verde é absolutamente legítima: 
os desafios da humanidade passam pela incorporação da dimen
são da sustentabilidade na economia. O preço dos bens e serviços 

deve incorporar as externalidades negativas que o seu 
processo de produção gera, sendo que nos dias atuais, 
quando adquirimos qualquer coisa, deixamos de pagar 
o que elas realmente custam em termos ambientais ou 
mesmo socioambientais. Segundo o estudo "Expect the 
Unexpected: Building Business Value in a Changing 
World" (algo como "Espere o Inesperado: Construindo 
Valor para os Negócios num Mundo em Mudança"), 
da KPMG, é provável que nos próximos vinte anos se 
aumente a pressão para que os preços de bens e servi
ços reflitam seu custo total de produção, incluindo os 
custos de seu impacto ambiental. 

Quando comemos uma mera picanha, não sabemos 
o quanto de água foi utilizada desde o princípio da ati
vidade pecuária até ela chegar ao nosso prato. Também 
não temos conhecimento da contribuição que essa ati
vidade tem para o aquecimento global, uma vez que o 
arroto da vaca produz metano, um potente gás de efeito 
estufa. Essa mesma "contabilização" pode ser feita para 
qualquer bem ou serviço por nós adquirido. 

A ideia de trabalhar os grandes temas ambientais 
globais com a economia está na agenda já faz algum 
tempo, sendo importante, no campo da mudança do 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



clima, registrar o estudo feito pelo ex-economista chefe 
do Banco Mundial, Nicholas Stern, "Economia da Mu
dança do Clima". O trabalho teve um papel muito re
levante na discussão do aquecimento global, demons
trando que o custo de não tomar providências contra 
esse fenômeno trará graves consequências ao Produto 
Interno Bruto (PIB) mundial nos próximos anos. 

Estudo semelhante foi feito por instituições e perso
nalidades de credibilidade no Brasil, "Economia da Mu
dança do Clima no Brasil", que revela que a mudança do 
clima também afetará dramaticamente a economia bra
sileira. Segundo o relatório, a agricultura do país poderá 
sofrer perdas expressivas: com exceção da cana-de-açú
car e da mandioca, que poderão se beneficiar do aque
cimento global, as demais culturas, como soja, milho e 
café, poderão sofrer redução das áreas com baixo risco 
de produção. A produção dessas e de outras culturas vai 
requerer uma estratégia de inovação tecnológica para se 
adaptar a tais alterações climáticas, que terão forte im
pacto no setor do agronegócio do país. 

O estudo "The Economics of Ecosystems and Bio-
diversity" (TEEB), ou "Economia de Ecossistemas e da 
Biodiversdade", liderado pelo PNUMA, teve como ob
jetivo demonstrar a importância dos serviços ecossis-
têmicos, apontando a necessidade de encontrar instru
mentos econômicos que assegurem sua continuidade. 
Apenas a título de ilustração, poucos de nós imaginam 
a importância, para a agricultura, da polinização rea
lizada pelas abelhas. Em outras palavras, se estas dei
xassem de existir, a humanidade teria que desembolsar 
quantidades impressionantes de recursos para que tais 
atividades continuassem a durar. 

Recentemente, realizou-se na Alemanha um con
gresso mundial sobre solos, o Global Soil Week, com 
o objetivo de discutir estratégias mundiais que permi
tam sua manutenção em todo o planeta. Com o desafio 
representado pelo aumento da população mundial até 
2050, colocou-se com toda a clareza a necessidade de 
manutenção desse patrimônio absolutamente essencial 
para garantir alimentos para a provável população de 9 
bilhões de pessoas. É importante levar em conta, além 

do crescimento populacional, o fato de que se prevê que, até 2030, 
farão parte da classe média mais 3 bilhões de pessoas, segundo o 
estudo "Resource Revolution: Meeting the Worlds Energy, Mate
rials, Food and Water Needs" (algo como: "Revolução dos Recursos 
Naturais: Atendendo à Demanda Mundial por Energia, Matéria-
-prima, Alimentos e Água"), da McKinsey. 

Economia Verde, portanto, é o esforço necessário que tem que 
ser feito para que as ações da humanidade possam ser devidamente 
mensuradas no que tange aos seus impactos no planeta. Significa, 
evidentemente, o reconhecimento de que o mercado não é capaz de 
resolver problemas dessa magnitude, impondo-se a necessidade de 
novos marcos regulatórios e instituições a serem articulados atra
vés de arranjos inovadores. 

Nessa linha de raciocínio, o consumidor globalizado terá um 
papel fundamental no sentido de pressionar empresas para que 
ofereçam produtos mais sustentáveis e com menor impacto. Pavan 
Sukhdev, um dos principais autores do TEEB, tem colocado a 
necessidade de que as empresas, além das demonstrações finan
ceiras tradicionais, passem a contabilizar suas externalidades no 
meio ambiente. A empresa Puma, em seu relatório anual de sus
tentabilidade de 2011, fez um esforço de demonstrar através de 
uma matriz os impactos gerados pelos seus produtos em toda a 
cadeia produtiva. 

Em síntese, existe um consenso de que há que substituir os con
ceitos e instrumentos atuais de mensuração por aqueles que pos
suam uma abrangência maior. O PIB hoje é considerado muito 
limitado e existem propostas para substituí-lo, a exemplo da Co
missão para Mensuração da Performance Econômica e Progresso 
Social, idealizada pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, enca
beçada pelos Prêmios Nobel Joseph Stiglitz e Amartya Sen. Segun
do relatório da comissão, sustentabilidade e qualidade de vida estão 
entre os fatores a serem considerados na mensuração da perfor
mance econômica e progresso social de um país. 

No Brasil, essa discussão até agora é muito incipiente: ainda te
mos um longo caminho a ser percorrido. Como possuidores da 
maior biodiversidade do planeta, de sua maior floresta tropical 
contínua e da maior bacia hidrográfica de água doce, teríamos toda 
a oportunidade de liderar a adoção de políticas que colocassem 
em prática as ideias de uma Economia Verde. Isso porque também 
possuímos uma sociedade civil bem organizada, um empresariado 
cosmopolita e uma comunidade científica bem instalada. 

Para tanto, nos falta visão e lideranças políticas com mentalidade 
do século 21. 

FÁBIO FELDMAN é consultor de projetos de meio ambiente 
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Text Box
Fonte: Revista E, São Paulo, ano 19, n. 8, p. 42-43, fev. 2013.




