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Resumo 

 

Torna-se evidente a necessidade de mudanças estruturais, a partir da conscientização de que a 

forma atual de se fazer negócios, o business as usual, está destruindo as condições de vida na 

Terra. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre as formas de se 

financiar a transição rumo ao desenvolvimento sustentável, a partir de um olhar crítico sobre 

as relações de poder. Este estudo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica sobre o 

tema e análise de publicações recentes, tendo em vista a atualidade do tema. No capítulo 1 

introduzimos o contexto histórico no qual surgiu a ideia de desenvolvimento sustentável e 

alguns de seus aspectos conceituais relacionados à teoria econômica. No capítulo 2 

abordamos o direcionamento dos recursos para a viabilização do desenvolvimento 

sustentável, que pressupõe uma sociedade menos desigual e a manutenção do equilíbrio 

ecossistêmico. Neste capítulo discorremos sobre a cooperação internacional, sobre os 

investimentos privados e sobre a cooperação social, como também os desvios dos recursos 

para os paraísos fiscais. Por fim, o terceiro e último capítulo é sobre governança no âmbito 

internacional e nacional. Ao tratarmos deste assunto, apontamos a necessidade de uma 

estrutura de governança mais democrática, que favoreça a articulação dos interesses da 

sociedade civil nos processos decisórios e garanta uma alocação mais equitativa dos recursos 

públicos. Também destacamos a relevância da orientação e mensuração do desempenho 

político com base em novos indicadores, que reflitam as dimensões econômica, social e 

ambiental da realidade. O desenvolvimento sustentável depende de acordos globais, no 

entanto, frente à complexidade de se chegar a um consenso entre diferentes nações, a 

preservação das condições de vida humana na Terra dependerá muito mais da atuação de 

Estados democráticos, representando os interesses de seus cidadãos nacional e 

internacionalmente.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; financiamento; cooperação; articulação; 

governança; sociedade civil. 
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Abstract 

 

Nowadays it is evident the need for structural changes from an awareness related to the 

current way of the so-called “business as usual”, which is destroying the conditions for life 

on Earth. Thus, the objective of this work is to present a reflection on the ways to finance the 

transition towards a sustainable development from a critical point-of-view linked to power 

relations. This study was developed based on a literature review and an analysis of recent 

publications considering the topicality of the subject. In Chapter 1 we introduced the 

historical context in which the idea of sustainable development emerged, as well as some of 

its conceptual aspects related to the economic development theory. In Chapter 2 we discussed 

the targeting of resources to facilitate the sustainable development, which requires a less 

unequal society and the maintenance of an ecosystem balance. In this chapter we also 

discussed about international cooperation, private investments and social cooperation, as 

well as the deviations of resources to tax havens. Finally, the last chapter is about 

governance at a national and international level. In addressing this issue we pointed out the 

need for a more democratic governance structure, which promotes the articulation of the 

interests of civil society in decision making, also assuring a more equitable allocation of 

public resources. We highlighted the importance of orientation and measurement of policy 

performance based on new indicators that reflect the economic, social and environmental 

dimensions of reality. Indeed sustainable development depends on global agreements. 

However, considering the complexity of reaching a consensus among different nations, the 

preservation of the conditions of human life on Earth will depend much more on the 

performance of democratic nations, representing the interests of their citizens both in a 

national and in an international level.  

 

Keywords: sustainable development, financing, cooperation, coordination, governance, civil 

society. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Desde os primórdios, o homem interfere na natureza para melhorar suas condições de 

sobrevivência. No entanto, os avanços tecnológicos advindos da Revolução Industrial, 

potencializaram a escala e a intensidade dos efeitos ambientais das ações humanas, dando ao 

homem a capacidade de interferir geologicamente no planeta. Assim, ao mesmo tempo em 

que a humanidade conquistou melhorias na sua qualidade de vida, alterou o equilíbrio 

ecossistêmico da Terra, colocando em risco as fronteiras do ambiente seguro à vida humana. 

A conscientização dos limites do planeta alertou para a insustentabilidade do business 

as usual, a forma tradicional de se fazer negócios; a lógica da maximização para buscar o 

maior lucro no menor prazo, que, com os avanços tecnológicos, está destruindo as condições 

da vida humana. O argumento de que “quando a maré sobe todos os barcos se elevam” não se 

provou válido; a degradação ambiental e a desigualdade social, resultantes da busca 

desenfreada pelo crescimento medido pelo PIB, mostraram que mais nem sempre é o melhor.   

Torna-se evidente a necessidade de mudanças estruturais para se conter o efeito 

destrutivo do progresso e garantir seus benefícios para esta e para as próximas gerações. Para 

tanto, é importante entender o contexto no qual as soluções e empecilhos à sustentabilidade 

estão inseridos, ou seja, um mundo interconectado, no qual as corporações transnacionais e, 

principalmente, as instituições financeiras têm grande força política. Nesta conjuntura de um 

mundo globalizado e com livre fluxo de capital, a teoria econômica neoclássica, baseada na 

alocação eficiente dos mercados, sem levar em consideração as desigualdades sociais, nem os 

limites ambientais, tem aplicação limitada.             

A teoria do “fundamentalismo de mercado” deve ceder lugar à diversidade de ideias, 

enquanto as respostas às crises financeira, energética e ambiental devem vir de todas as 

esferas sociais: da global, do estado nacional, do setor privado, das comunidades e dos 

indivíduos. A construção de uma sociedade sustentável depende de como as instituições, as 

tecnologias e os agentes atuarão para viabilizar matrizes energéticas mais limpas e renováveis, 

o aumento do bem-estar − independentemente do crescimento físico −, a estabilização da 

população e uma sociedade menos desigual.  

A transição para o desenvolvimento sustentável em termos econômicos, sociais e 

ambientais deve ocorrer no âmbito de Estados verdadeiramente democráticos que garantam a 

participação da sociedade civil nas decisões sobre o direcionamento dos recursos para o bem 

comum. A viabilização de projetos que favoreçam uma sociedade mais justa e 
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ambientalmente sustentável depende da capacidade de articulação da sociedade civil nas 

economias mistas público-privadas.  

Têm ocorrido avanços nas esferas políticas, do setor privado e da sociedade civil 

quanto ao consenso sobre a necessidade de se promover o desenvolvimento sustentável, 

entretanto não houve grandes progressos no encaminhamento das soluções. Este é um modelo 

em construção, para o qual o estudo da economia deve contribuir na busca de soluções para os 

problemas reais da humanidade.  

Este trabalho aborda as formas de financiamento para a sustentabilidade. A partir da 

relação histórica do homem com a natureza e considerando os mecanismos das relações de 

poder do mundo atual, sem a pretensão de se esgotar o assunto, apresentaremos uma visão 

crítica das soluções vigentes e das propostas de financiamento para as atividades que 

promovem a diminuição das desigualdades sociais e da degradação ambiental, entendendo 

que estas questões são interdependentes.   

A crescente conscientização sobre a necessidade de mudanças está favorecendo a 

formação de diferentes mecanismos de financiamento, tanto no âmbito internacional quanto 

no local, em prol de uma sociedade mais justa e sustentável. O objetivo deste trabalho é 

contribuir para a reflexão sobre as vantagens e empecilhos destas diferentes formas de 

financiamento.  

Optamos por apresentar diversas formas de financiamento, em vez de concentrarmos a 

pesquisa em apenas uma delas. Com isso, pretendemos apresentar uma visão crítica do 

cenário atual, considerando que não existe um modelo único que sirva para todas as situações. 

Este trabalho é um estudo teórico de natureza reflexiva com base em pesquisas 

bibliográficas. A bibliografia consultada consiste de livros, artigos e outras publicações 

pertinentes ao tema, análise documental de relatórios das Nações Unidas, bem como 

levantamento de documentários cinematográficos históricos e também seminários. Da mesma 

forma, foram feitos estudos de dados em sites de diversas organizações e de pesquisadores 

sobre o aspecto da sustentabilidade.  

Dentre os livros consultados, dois deles serviram para inspirações iniciais neste 

trabalho. O primeiro foi Democracia econômica (2008), do pesquisador, economista e 

professor Ladislau Dowbor. Esta obra nos levou à segunda, O Banqueiro dos pobres (2008), 

de Muhammad Yunus. O problema do desvio de recursos das necessidades reais para 

atividades especulativas, apresentado no primeiro livro, contrapõe-se à experiência de Yunus 

com o Banco Grameen, em Bangladesh. Enquanto a especulação ocorre no âmbito global e 
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tem impactos desastrosos para a economia mundial, Yunus atende com poucos recursos às 

necessidades de uma comunidade.  

Outro texto consultado foi O Plano B 4.0, de Lester Brown (2009), no qual consta que 

salvar a civilização não custa caro; o valor estimado corresponde a 13% dos gastos militares 

globais. Estes três livros expõem o problema do direcionamento dos recursos a partir de 

diferentes abordagens. Também é imprescindível citar aqui que as ideias de Herman Daly, 

Ignacy Sachs, José Eli da Veiga, Ladislau Dowbor, Ricardo Abramovay, Robert Costanza, 

dentre outros, estão presentes neste trabalho, mediante consulta a livros e artigos. 

A contextualização histórica foi baseada – além dos artigos de Paul Crutzen, Will 

Steffen, John McNeil, dentre outros – no Antropoceno, em dois livros: Era dos extremos 

(2009), de Eric Hobsbawn, e Something new under the Sun (2001), de John McNeill. Estes 

dois livros ajudaram-nos quanto ao entendimento do “porquê as coisas deram no que deram e 

como elas se relacionam entre si” (HOBSBAWN, 2009, p. 13). O livro de Alain Lipietz, 

Audácia: uma alternativa para o século XXI (1991), também exerceu grande influência na 

elaboração das ideias aqui apresentadas.  

Em sua grande maioria, a bibliografia pesquisada consistiu de textos que abordam 

problemas reais e concretos. Eventualmente, nossa exposição é feita com base no 

conhecimento empírico da realidade, ou em textos mais teóricos com constatação prática. O 

tema principal do material consultado é a contribuição para o melhoramento da condição 

humana; evidentemente, tal característica da bibliografia reflete o tema pesquisado: 

sustentabilidade. Este tema, em geral, leva a uma abordagem prescritiva e de resgate do 

aspecto moral da economia. As condições históricas atuais exigem isso: um compromisso 

moral com as gerações futuras, assim como para com os mais pobres. De fato, a degradação 

ambiental e a pobreza representam problemas reais que precisam ser solucionados. Torna-se 

necessário reconhecer os limites da ciência, não desprezar o bom senso, ter consciência do 

caráter infinito da evolução do conhecimento e de que, nesse processo evolutivo, só podemos 

construir aquilo que imaginamos.  

Este trabalho se divide em três capítulos, além desta introdução. Por último, tem-se a 

conclusão. O primeiro capítulo contempla os aspectos históricos e conceituais da 

sustentabilidade. Relata como as ações humanas adquiriram força geológica e tornaram as 

questões ecológicas primordiais para o século XXI. Ele também demonstra que, a partir do 

reconhecimento dos limites do planeta, não é mais cabível que a teoria econômica despreze as 

relações do homem com a natureza. Apresenta também o conceito de capital natural, que é 

muito importante para o entendimento da questão da sustentabilidade.  
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O segundo capítulo trata das formas atuais e propostas de direcionamento dos recursos 

para a sustentabilidade. Ele se inicia com a cooperação internacional para o desenvolvimento, 

e, após apresentarmos a questão dos desvios dos recursos, trataremos da atuação do setor 

privado e da cooperação social.  

O terceiro e último capitulo, antes do texto conclusivo, aborda a questão da 

governança, do enfraquecimento dos Estados nacionais com a globalização, e, por outro lado, 

da possibilidade de se fortalecer as cidades e organizações locais. Ainda nesse capítulo, 

introduzimos a discussão sobre os novos indicadores que devem guiar as políticas para uma 

sociedade sustentável.  
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CAPÍTULO 1 

 

SUSTENTABILIDADE 

 

1.1. Sustentabilidade – da noção ao conceito 

 

A ideia da necessidade de se preservar o meio ambiente se difundiu a partir da década 

de 1960. O livro Silent spring (Primavera silenciosa), de Rachel Carson (1907-1964), 

publicado em 1962, é considerado um marco do movimento ambientalista. Este livro 

denuncia os danos causados pelo uso de pesticidas, como o DDT, para a vida dos pássaros. As 

ideias de Carson e de outros cientistas inspiraram muitos seguidores; a poluição tornou-se um 

crime contra a natureza, e não mais um indicador de riqueza industrial (MCNEIL, 2001, p. 

339-40).    

A tomada de consciência de que a humanidade tornou-se, ela mesma, a causadora da 

destruição das condições de sua própria existência – a água, o ar, o solo, as florestas e a 

biodiversidade − desperta para a necessidade de mudança nos hábitos e valores da sociedade. 

Sobretudo, quando se verifica que esse modo de vida que, em geral, é considerado o padrão 

social, não está ao alcance de todos. Basta que imaginemos, como sugere Chandran Nair, 

economista asiático fundador do Global Institute for Tomorrow (Gift):  

 

um mundo em que a Ásia, que em 2050 deverá ter em torno de 6 bilhões de 

habitantes, alcance o mesmo padrão de desenvolvimento do Japão ou dos 

Estados Unidos – o que é muito justo, porém, adotando as mesmas políticas 
econômicas ocidentais de ênfase no consumo (CABRAL, 2013, p. 37).     

 

Segundo a metodologia da Pegada Ecológica, que mede a pressão do consumo 

humano sobre os recursos naturais, a humanidade excedeu a biocapacidade
1
 da Terra desde 

meados de 1980. E, segundo essa mesma metodologia, em 2007 já seria necessário um 

planeta e meio para sustentar o nível de consumo. Se, hipoteticamente, toda a humanidade 

tivesse o nível de consumo dos países ricos, como os Estados Unidos, a União Europeia e o 

Japão, seriam necessários cinco planetas Terra (BARABAULT, 2011 apud BOFF, Leonardo, 

2012, p. 25). 

                                                             
1 Quantidade de área biologicamente produtiva - cultivo, pastagem, floresta e pescas - que está disponível para 

atender às necessidades da humanidade. Fonte: WWF Brasil, 2013.  
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Em 1972, no mesmo ano da foto da Terra tirada do espaço, conhecida como The Blue 

Marble
2
, o Clube de Roma

3
 publicou o seu primeiro relatório, The limits to growth (Os limites 

do crescimento). O reconhecimento da inviabilidade do crescimento ilimitado da produção 

material em um planeta finito torna urgente atacar as desigualdades sociais, tanto em nível 

nacional quanto em internacional; afinal, “ainda estamos longe de satisfazer as necessidades 

materiais básicas de todos os passageiros humanos da espaçonave Terra” (SACHS, 2012a, 

p.13). Até acontecer a crise econômico-financeira de 2008, havia no mundo 860 milhões de 

famintos (BOFF, 2012, p. 20).  

Foi também em 1972 que a ONU realizou a Primeira Conferência Mundial sobre o 

Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo. Ela marcou “a passagem de uma concepção 

socioeconômica bidimensional para a noção tridimensional de eco-socio-economia” (SACHS, 

2012a, p. 8). Nesta conferência, foi inaugurado o Programa para o Meio Ambiente das Nações 

Unidas (PNUMA).  

Após uma avaliação dos dez anos da Conferência de Estocolmo, foi criada a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujo lema era: “uma agenda global para a 

mudança”. O documento final dessa comissão, Nosso Futuro Comum, também ficou 

conhecido como “Relatório Brundtland”, em homenagem à primeira ministra da Noruega, 

Gro Harlem Brundtland, que liderou os trabalhos. 

Esse relatório, finalizado em 1987, resultado de audiências com os líderes de governo 

e o público, em geral, define, pela primeira vez, “desenvolvimento sustentável” como sendo 

“aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atenderem a suas necessidades e aspirações” (BOFF, 2012, p.34).  

Com base nessa definição, o documento propõe a conciliação do crescimento 

econômico com as questões ambientais e sociais. Dentre outras medidas, a diminuição do 

consumo de energia, o desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes energéticas 

renováveis e o aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em 

tecnologias ecologicamente adaptadas são apontadas como possíveis soluções. 

O conceito de desenvolvimento sustentável serviu como base para a formulação da 

Agenda 21, com a qual 170 países se comprometeram na Eco 92, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em julho de 

1992.  

                                                             
2 Em português: “A Bola de Gude Azul” 
3 Cf. http://www.clubofrome.org/  

http://www.clubofrome.org/
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Após a Rio+5, em 1997, e a Cúpula da Terra sobre a Sustentabilidade e 

Desenvolvimento em Johanesburgo, em 2002, ocorreu a Rio+20, em junho de 2012. Nesta 

última conferência, foram traçadas as diretrizes para uma economia verde, publicadas no 

artigo 58 do documento final dessa mesma conferência (anexo 1), The future we want (O 

futuro que queremos). Já o Documento de contribuição brasileira à Conferência Rio +20 

(CDES, 2011) propõe que o termo “economia verde inclusiva” seria mais adequado, pois traz 

o aspecto social para a linha de frente da discussão.  

O saldo positivo dessas conferências consiste, principalmente, em motivar o debate na 

comunidade acadêmica, entre os empresários e na sociedade, em geral, e incentivar algumas 

ações para a construção de um mundo “ambientalmente sustentável e socialmente justo”.  

Os esforços para entendermos como chegamos ao nível atual de degradação ambiental 

e o que é preciso para diminuí-lo passa pelo reconhecimento da força que a humanidade 

desenvolveu de controle (ou descontrole) sobre a natureza, adquirindo a capacidade de 

provocar até mesmo alterações geológicas no planeta. 

 

1.2.  Antropoceno: nova era geológica? 

 

A capacidade humana de interferir no meio ambiente faz parte da história da própria 

civilização. A descoberta do fogo, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos 

animais transformaram o homem de caçador, coletor e nômade em um ser capaz de interagir 

de forma mais intensa com o sistema terrestre do qual é parte, e influenciá-lo. O 

desenvolvimento da linguagem falada e, depois, da escrita promoveu a transferência do 

conhecimento de geração para geração. O acúmulo de conhecimento entre gerações foi 

transformando a civilização humana e aumentando a sua capacidade de interferir no meio 

ambiente.  

Dados históricos e arqueológicos indicam que, há milhares de anos, desde a 

domesticação dos animais e das plantas, o homem influencia o meio ambiente. Os 

desmatamentos e o cultivo da terra já emitiam CO2 e CH4 (gases de efeito estufa) em 

quantidades suficientes para impactar a temperatura do planeta (cf. RUDDIMAN, 2013).  

No entanto, a relação das sociedades humanas com o restante da natureza 

transformou-se em termos de escala e de intensidade após o salto tecnológico que levou à 

Revolução Industrial em meados do século XVIII, quando se intensificou o uso de 
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combustíveis fósseis. A atividade industrial assumiu, desde então, o lugar da agricultura como 

atividade humana dominante.  

Mesmo que a ação humana esteja sendo a causa, há milhares de anos, de alterações no 

meio ambiente em escala global, com a industrialização os danos ambientais resultantes do 

aumento da intensidade da interferência das atividades humanas no ecossistema atingiram 

outro patamar. Paul J. Crutzen
4
 (2002) sugere que, a partir de então, se define uma nova era 

geológica na história da humanidade: o Antropoceno, quando o homem passa a influenciar 

geologicamente o meio ambiente
5
.  

É difícil estimar uma data para o início do Antropoceno
6
, dado que ele é consequência 

da transição de sociedades predominantemente agrícolas para sociedades industriais, e isso 

ocorreu em diferentes lugares, em velocidades e tempos diferentes. O ano de 1800 foi 

escolhido como início dessa nova era por estar entre 1750, início da Revolução Industrial, e 

1850, quando a industrialização já tinha transformado a Inglaterra quase completamente, e se 

espalhado para outras partes da Europa e para a América do Norte. (STEFFEN et al., 2011).  

O nível de concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera é utilizado como 

um indicador para se observar a evolução deste novo período. As fontes humanas deste gás 

são o uso intensivo de combustíveis fósseis e o desmatamento.     

 

                                                             
4 Cientista laureado com o Nobel de Química de 1995 por seu estudo sobre a formação e decomposição do 

ozônio na atmosfera. 
5 O termo Antropoceno foi introduzido em um artigo de Paul J. Crutzen e Eugene Stoermer, publicado em 2000 

na Newsletter 41 do IGBP(http://www.proclim.ch/4dcgi/proclim/en/IGBP?1700). Mas, a ideia do homem como 

agente geológico já era defendida no período entre guerras, por Lotka, Vernadsky, Teilhard de Chardin e 

Edouard Le Roy (STEFFEN et AL., 2011, p. 844). 
6 Não há consenso sobre o início de uma nova era geológica após a industrialização; para Ruddiman (2013), por 

exemplo, nesse período se inicia uma nova fase, explosiva, de um processo que já começara há milhares de anos, 

de intervenção humana no ecossistema. No site http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/, 

é possível acompanhar o andamento do grupo de estudos sobre Antropoceno. No entanto, o uso informal do 

termo está bastante difundido nas pesquisas sobre mudanças globais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://www.proclim.ch/4dcgi/proclim/en/IGBP?1700
http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/
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Figura 1 - Concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, em partes por milhão de volume (ppmv), de 

1800 a 2012.  

Fonte: Adaptado de Earth Policy Institute, 2013.  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a intervenção humana na natureza se intensificou 

ainda mais e os sistemas naturais chegaram a seus limites. No gráfico acima (Figura 1), 

podemos observar a aceleração da concentração de dióxido de carbono, cujo crescimento 

geométrico médio ao ano passou de 0,06% para 0,37% após o fim da Segunda Guerra. 

Além do aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, as atividades 

humanas provocaram muitas outras alterações ambientais: desgaste e erosão do solo; 

assoreamento de nascentes dos rios; terraplenagem; proliferação de algas; emissão de sulfatos 

para a atmosfera; acidificação de lagos, córregos e rios; buraco na camada de ozônio pela 

emissão de gases do tipo CFC (clorofluocarboneto), utilizados na refrigeração; esgotamento 

da vida nos mares por meio da utilização de métodos de pesca mecanizada; esgotamento das 

águas subterrâneas pelo bombeamento mecanizado; dentre outros.  

Após a Segunda Guerra, vários processos humanos que causam alterações ecológicas 

intensificaram-se, ameaçando a estabilidade climática dos últimos dez mil anos e ameaçando 

o ambiente seguro para a humanidade. Respondendo a questão sobre quais são as 

precondições não negociáveis que a humanidade precisa respeitar para evitar riscos de 

alterações ambientais em escala continental e global, um grupo de cientistas (ROCKSTRÖM 
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et al., 2009) fez uma estimativa do espaço seguro para o desenvolvimento humano, publicado 

na revista Ecology and Society, em 2009.  

Esse espaço seguro pressupõe o respeito ao funcionamento do sistema terrestre, 

evitando mudanças ambientais em escala global induzidas pelo homem. E, assim, evitando a 

desestabilização dos sistemas biofísicos críticos de forma prejudicial ou até catastróficos para 

o bem-estar humano. Nesse estudo, foram definidas as seguintes fronteiras planetárias 

(anexo2):  

1. mudança climática;  

2. perda de biodiversidade;  

3. interferência nos ciclos de nitrogênio;  

4. interferência nos ciclos do fósforo;  

5. redução do ozônio estratosférico;  

6. acidificação dos oceanos;  

7. sobre-uso de recursos hídricos;  

8. mudança no uso da terra;  

9. poluição química;   

10. acúmulo de aerossóis atmosféricos.  

 

Estas fronteiras são interdependentes, dado que a transgressão de uma fronteira pode 

ser a causa da transgressão das demais. O estudo concluiu que o limite foi ultrapassado para 

três das nove fronteiras planetárias: mudança climática; taxa de perda de biodiversidade e 

ciclo do nitrogênio.  

Outro estudo que trata do impacto humano no meio ambiente é o Quinto Relatório de 

Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Segundo 

o documento, divulgado em setembro de 2013, foi detectada influência humana no 

aquecimento da atmosfera e do oceano, na mudança do ciclo global da água, na redução da 

neve e do gelo, no aumento do nível médio do mar e na mudança de alguns eventos climáticos 

extremos. Assim, o estudo conclui que é extremamente provável (95% de certeza) que a 

influência humana tem sido a causa dominante do aquecimento observado desde meados do 

século XX (IPCC, 2013, p. 12).     

A peculiaridade ecológica surge, no século XX, como resultado intencional das 

preferências e dos padrões sociais, políticos, econômicos e intelectuais que definiram padrões 

de pensamento, comportamento, produção e consumo insustentáveis. A enorme pressão 
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ambiental após a Segunda Guerra Mundial está, em grande medida, relacionada ao 

surgimento da prioridade do crescimento econômico como ideia dominante nesse período. 

Sem o fordismo, sem o consumo de massa, a história ambiental do século XX teria sido muito 

mais calma (Cf. MCNEIL, 2001).  

 

1.3.  O produtivismo do pós-guerra 

 

O modelo de crescimento econômico baseado na produção e consumo de massa surge 

como uma resposta à crise de superprodução da década de 1930. Durante a Grande 

Depressão, a intervenção estatal ganhou popularidade, pois a lógica do autoajuste dos 

mercados era incapaz de explicar as altas taxas de desemprego da época. E, dentre as tensões 

dos estados autoritários fascista e stalinista que propunham a organização estatal da demanda, 

o capitalismo se reestruturou para atender ao que John Maynard Keynes e Henri Ford tinham 

antecipado: a necessidade de garantir a demanda por meio da redistribuição dos ganhos de 

produtividade da revolução taylorista
7
 (LIPIETZ, 1991, p. 30). 

Em grande medida, a reforma do capitalismo foi motivada pela tensão política e 

econômica da época. Nas palavras de Eric Hobsbawn, o capitalismo do pós-guerra foi 

resultado de uma espécie de casamento entre o liberalismo econômico e democracia social; 

uma mistura de mercados e governos. Mistura esta que fez do período de 1948 a 1973 a “era 

de ouro do capitalismo”, quando os países desenvolvidos vivenciaram acelerado crescimento 

econômico e desenvolvimento humano (Cf. HOBSBAWN, 2009).  

Para os Estados Unidos, esse período foi de continuidade da expansão dos anos da 

Segunda Guerra: o princípio fordista se expandiu para novos tipos de produção, como a 

construção de habitações, e a chamada junk food, representada pela rede Mcdonalds, foi uma 

outra história de sucesso neste pós-guerra (HOBSBAWN, 2009, p. 257). Para a Europa, este 

foi o período da sua reconstrução, baseada no modelo americano de sociedade industrial 

capitalista; o modo de produção em massa da linha de montagem e do taylorismo cruzaram o 

oceano e “a era do automóvel atingiu a Europa”. 

                                                             
7 “O taylorismo se apresenta como movimento de racionalização da produção, fundada numa separação cada 

vez mais nítida entre os ‘idealizadores e organizadores’ da produção e os ‘executantes’” (LIPIETZ, 1991, p. 29).  
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No desfecho da Segunda Guerra, o compromisso fordista
8
 foi recebido pelo mundo 

inteiro como o American way of life, “fundado na busca da felicidade através do aumento das 

mercadorias consumidas” (LIPIETZ, 1991, p. 32). Esta ideia ficou explícita no artigo O real 

significado da demanda do consumidor, publicado, em 1955, pelo economista Victor Lebow: 

 

Nossa economia altamente produtiva exige que façamos do consumo nosso 
meio de vida. Devemos converter as compras e o uso desses bens em rituais, 

buscar nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego, em consumo. 

Precisamos ter coisas consumidas, queimadas, desgastadas, substituídas e 
descartadas de modo mais e mais acelerado (…) (HISTÓRIA DAS COISAS, 

aos 12min, 2013). 

 

As políticas de pleno emprego e de assistência social dos estados no pós-guerra 

propiciou um mercado de consumo de massa para bens de luxo. “O que antes era um luxo 

tornou-se o padrão do conforto desejado, pelo menos nos países ricos: a geladeira, a lavadora 

de roupas automática, o telefone” (HOBSBAWN, 2009, p. 259). A revolução tecnológica da 

época alimentava o surto econômico da Era de Ouro do Capitalismo; a Segunda Guerra e a 

corrida espacial do pós-guerra aceleraram inovações que depois foram incorporadas ao uso 

civil e transformaram a vida cotidiana. Os primeiros computadores digitais civis são de 1946.  

A relação do homem com a natureza também foi transformada pelos avanços 

tecnológicos. O exemplo da motoserra é emblemático: mesmo que o primeiro registro da 

patente dessa ferramenta seja de 1858 e a primeira manufatura de 1917, após a Segunda 

Guerra, metais leves como o alumínio permitiram a fabricação de uma motoserra leve e 

movida a gasolina. Essa ferramenta modernizada permitiu aos homens cortarem árvores cem a 

mil vezes mais rapidamente do que com o machado, superando a restrição da energia dos 

músculos humanos na derrubada das mesmas. Entre 1950 e 1955, as motoserras 

revolucionaram a indústria madeireira na América do Norte (MCNEIL, 2001, p. 307). 

A intensificação da poluição e da deterioração ecológica surgiu como subproduto da 

transformação da relação do homem com a natureza. No entanto, no pós-guerra não pareciam 

ameaçadoras. Os danos ao meio ambiente eram vistos como símbolos do progresso: “(...) a 

ideologia de progresso dominante tinha como certo que o crescente domínio da natureza pelo 

homem era a medida mesma do avanço da humanidade” (HOBSBAWN, 2009, p. 257).  

                                                             
8 O compromisso fordista refere-se à participação dos trabalhadores nos ganhos de produtividade do modelo de 

organização do trabalho fordista (linhas de montagem e taylorismo). Esse compromisso se materializou em um 

regime de acumulação e em um modo de regulação (LIPIETZ, 1991, p. 30-2). 
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1.4. Sustentabilidade e crescimento econômico 

 

Sobre o debate do crescimento econômico entre as décadas de 1960 e 1970, é 

imprescindível citar a publicação de William Nordhaus e James Tobin em 1972, Is growth 

obsolete?. A argumentação dos autores sobre a hipotética obsolescência do crescimento 

econômico ancora-se em três questões presentes nos discursos dos “desiludidos” com a 

possibilidade do crescimento futuro. O debate, na época, era sobre a obstinação da teoria e da 

política econômica com o crescimento material, sob a alegação de que negligenciavam os 

custos dos seus efeitos colaterais, ou seja, as distorções das prioridades nacionais, a piora na 

distribuição de renda e os danos irreparáveis ao meio ambiente (NORDHAUS & TOBIN, 

1972, p. 1-4).  

Dentre as questões desenvolvidas por Nordhaus e Tobin, aquela sobre a qualidade das 

medidas usadas para avaliar o crescimento econômico foi a que teve maior impacto no debate 

intelectual, “tornando esse trabalho a primeira referência obrigatória de qualquer reflexão 

sobre indicadores de sustentabilidade” (VEIGA, 2010, p. 41). Este assunto será tratado na 

seção 3.3 deste trabalho, quando abordarmos os novos indicadores.  

As três questões escolhidas pelos autores foram as seguintes: a) quão boas são as 

medidas da produção atualmente utilizadas para se avaliar o crescimento do bem-estar 

econômico?; b) o processo de crescimento, inevitavelmente, desperdiça nossos recursos 

naturais?; c) como é que a taxa de crescimento da população afeta o bem-estar? Em particular, 

qual seria o efeito do crescimento populacional nulo? A argumentação se baseia na “teoria 

econômica canônica para refutar um tipo de contestação do crescimento econômico que 

crescera nos anos 1960, e que se tornou particularmente aguda nos Estados Unidos entre 1968 

e 1972” (Ibidem, p. 41). 

Nordhaus e Tobin não citam os nomes dos contestadores do crescimento; apenas se 

referem no plural àqueles que estavam colocando em dúvida que o crescimento futuro 

pudesse ser desejável e possível (NORDHAUS & TOBIN, 1972, p. 4; VEIGA, 2010, p. 41). É 

provável que tenham se referido, dentre outros, a Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) – 

o precursor da economia ecológica ou bioeconomia, como também já foi chamada. Ele fazia 

parte do grupo de cientistas da época que, motivados pelo avanço da consciência sobre os 

limites socioambientais, criticavam o dogma do crescimento.  

Devemos a Georgescu “a reintrodução dos aspectos físicos da produção no campo de 

visão do economista ou, em outras palavras, o retorno ao pensamento dos fisiocratas” 

(SACHS, 2007, p. 78). A economia ecológica ou economia socioambiental, denominação 
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mais adequada a esse campo de conhecimento (VEIGA, 2009, p. 18), reconhece que todo 

problema econômico é de origem socioambiental e deve ser tratado no âmbito das relações 

entre ecossistema e sistemas humanos, em uma abordagem transdisciplinar que vai além da 

fusão da ecologia com a economia.  

O conceito de transdisciplinaridade é diferente de interdisciplinaridade; enquanto esta 

é um estudo baseado em várias disciplinas, aquela ultrapassa as fronteiras determinadas pelas 

disciplinas. Por transdisciplinaridade, entendemos que a economia ecológica vai além do 

nosso conceito de disciplinas científicas e procura integrar e sintetizar várias perspectivas de 

diferentes disciplinas (Cf. COSTANZA et al., 1991). 

A abordagem transdisciplinar permite que os instrumentos utilizados sejam 

selecionados segundo a sua relevância para o problema em questão, diferentemente do 

tratamento reducionista limitado a obedecer às fronteiras definidas por uma disciplina. Os 

problemas atuais são complexos e as soluções dificilmente serão encontradas no âmbito de 

um único campo de estudo. O caminho é, primeiramente, identificar o problema a ser tratado 

e, depois, recorrer aos conhecimentos disponíveis nos diversos campos de estudo, e não o 

contrário, ou seja, primeiro adquirir o conhecimento para depois adequar o problema ao 

conhecimento adquirido.  

Essa é uma das diferenças entre a abordagem da economia ecológica e a abordagem da 

teoria econômica neoclássica. Esta última, ao tentar enquadrar os problemas econômicos nos 

modelos matemáticos desenvolvidos, distanciou-se da realidade. André Lara Resende, em 

entrevista ao jornal Valor Econômico, em abril de 2013, trata dos limites do crescimento 

físico e cita Georgescu-Rogen:  

 

A economia não é ciência exata, é parte das ciências sociais. Ela é um 

subconjunto de uma teoria filosófica. Formalizada, a economia foi conduzida 
a um beco sem saída. Ficou estéril. Baseada no modelo paradigmático de 

equilíbrio competitivo, sem nada a ver com a realidade, e no qual se 

introduzem distorções, para aproximá-lo de determinados problemas 
específicos da realidade. Isso é um jogo bastante repetitivo (...) (VIANA, 

2013, p.5). 

 

Georgescu-Roegen, matemático e economista, deu-nos uma boa definição ao papel da 

matemática para as ciências sociais: “Há um limite para o que podemos fazer com os 

números, e também há um para o que podemos fazer sem eles” (GEORGESCU, 2012, p. 37). 

Ciente de que a economia não pode funcionar isolada do meio ambiente, Georgescu recorre à 

biologia e à física termodinâmica para entender seu funcionamento. Utilizando conceitos 
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como metabolismo, evolução e entropia
9
, conclui-se que existem limites físicos ao 

crescimento que invalidam a tese de que a economia pode crescer infinitamente.  

Ignacy Sachs reconhece a importância da contribuição de Georgescu-Roegen, no 

entanto, alerta para a sua preocupação exagerada com o longo prazo: 

 

 
(...) a ponto de estender-se à entropia crescente de todo o sistema solar que, 

ao cabo de alguns bilhões de anos, provocará inelutavelmente a extinção da 

espécie humana – pressupondo-se que ela não desaparecera antes disso. A 
lógica estreitamente produtivista leva o economista a raciocinar em termos 

de anos, quando muito de décadas. Este economicismo é perigoso porque 

induz a uma apropriação predatória da natureza. A prudência ecológica exige 

que raciocinemos em termos de décadas e de séculos sem, contudo, cair num 
ecologismo igualmente abusivo que, em nome de um conservacionismo 

intransigente e concebido para toda a eternidade, chegue a renegar os 

fundamentos antropocêntricos de toda filosofia social. O economista 
preocupado com a ecologia deverá, pois, esforçar-se por encontrar passarelas 

entre seus modelos de criação e de circulação de valores de uso e de troca e 

os modelos de fluxo de energia e de matéria que subentendem a produção 
(...) (SACHS, 2007, p. 80).  

 

Sachs (2007) alerta tanto para os riscos das abordagens economicistas quanto do 

ecologismo exagerado. Tanto o reducionismo econômico, que subestima a interação entre 

processos naturais e sociais, quanto o ecológico que não considera as estruturas políticas e 

sociais nos processos de mudanças do ecossistema devem ser evitados. A taxa de crescimento 

e a taxa de exploração da natureza são dois problemas bem diferentes. O uso excessivo de 

energia fóssil e nuclear tem de ser evitado; no entanto, deve-se “tirar o máximo proveito 

possível do fluxo de energia solar e de recursos naturais renováveis, obtidos por meio da 

bioconversão dessa energia” (SACHS, 2007, p. 77), assegurando a renovação desses recursos 

pela manutenção dos ciclos ecológicos. Ou seja, produzir para atender às demandas humanas, 

mas em harmonia com o meio ambiente: “é o caráter selvagem do crescimento que deve ser 

questionado” (Ibidem, p. 78). 

Atualmente, o foco do debate se deslocou dos limites do crescimento impostos pela 

escassez dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável, inclusive no campo de 

estudo da economia ecológica (SHI, 2013, p. 23-4). Porém, diferentes visões levam a 

diferentes modelos. No âmbito do G-20, do Banco Mundial e da OCDE, as discussões tendem 

                                                             
9 Definição de entropia: uma medida da energia não utilizável (energia em desordem) num sistema 

termodinâmico. A segunda lei da termodinâmica, também chamada de lei da entropia, estipula que a entropia de 

um sistema fechado aumenta constantemente ou que a ordem desse sistema se transforma constantemente em 

desordem (GEORGESCU, 2012). “É a única lei física a reconhecer que o próprio universo material está sujeito a 

uma mudança qualitativa irreversível, a um processo evolutivo” (GEORGESCU,2012, p. 83).   
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ao “crescimento verde inclusivo”. Na Rio+20 os debates foram em torno da “economia verde 

no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza”. A abordagem da 

economia ecológica (ou bioeconomia) e o modelo do ecodesenvolvimento, proposto por 

Ignacy Sachs, colocam certos limites ao modelo de crescimento atual e dão maior importância 

à questão da equidade no uso dos recursos.  

Não é o caso de se negar o crescimento. Este é necessário, por exemplo, para se criar a 

infraestrutura nos países em desenvolvimento. Trata-se de repensar os padrões de consumo 

das sociedades contemporâneas e colocar a economia a serviço das necessidades reais dos 

seres humanos, melhorar seu bem-estar e sua qualidade de vida. Além de aumentar a 

eficiência, torna-se necessário reduzir a desigualdade no uso dos recursos, tanto entre países, 

como dentro dos países. “As emissões per capita de um habitante de Bangladesh em 2000, 

por exemplo, era de 0,27 tonelada. Um americano, nesse mesmo ano, emitia, em média, 20,01 

toneladas, 74 vezes mais” (ABRAMOVAY, 2012, p. 127). 

É necessário distinguir entre crescimento e desenvolvimento. “Crescimento” deve 

referir-se a uma expansão quantitativa na escala e nas dimensões físicas do sistema 

econômico, enquanto “desenvolvimento” deve referir-se a uma mudança qualitativa de um 

sistema econômico em equilíbrio com o meio ambiente (Cf. DALY & COBB, 1989).  

O quadro 1 abaixo mostra as principais diferenças entre as abordagens da economia 

tradicional, economia verde e economia ecológica. 

 

 Modelo Econômico 

Atual  

Modelo da Economia 

Verde 

Modelo da Economia 

Ecológica 

Objetivo 

Principal das 

Políticas 

Mais. Crescimento 

econômico convencional, 

medido pelo PIB. O 

pressuposto é que o 

crescimento irá, no final, 

permitir ou levar a uma 
solução para todos os 

outros problemas. 

Mais é sempre melhor. 

Mais, porém, com baixo 

impacto ambiental. 
Crescimento do PIB, 

descolado dos impactos 

do carbono, da energia e 

de outros materiais. 

Melhor. O foco deve mudar do 

mero crescimento para o 

“desenvolvimento” em um 

sentido real, como a melhoria 

do bem-estar humano, 

reconhecendo que o crescimento 
tem significativos efeitos 

colaterais negativos. O mais 

nem sempre é o melhor. 

Principal 

medida de 

progresso 

PIB Ainda o PIB, mas 

reconhecendo os 

impactos no capital 

natural. 

Índice de Bem-Estar Econômico 

Sustentável, Indicador de 

Progresso Genuíno, ou outras 

medidas aperfeiçoadas para 

mensurar o verdadeiro bem-

estar. 
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Escala/ 

capacidade 

máxima/ 

papel do meio 

ambiente 

Não é uma questão, uma 

vez que se assume que os 

mercados são capazes de 

superar quaisquer limites 

de recursos por meio de 

novas tecnologias. 

Substitutos dos recursos 

estarão sempre 

disponíveis.  

Reconhecido, mas 

assume-se que seja 

solucionável por meio do 

descolamento entre o 

crescimento econômico e 

os impactos ambientais. 

Uma preocupação central, uma 

vez que é determinante da 

sustentabilidade ecológica. O 

capital natural e os serviços 

ecossistêmicos não são 

infinitamente substituíveis, e 

limites reais existem. 

Distribuição/ 

Pobreza 

Recebe palavras vazias 

de preocupação, mas este 

modelo é relegado à 

“política” e a uma 

política genérica: uma 
maré alta eleva todos os 

barcos. 

Reconhecida como 

importante. Assume-se 

que uma economia verde 

reduzirá a pobreza por 

meio de uma agricultura 
melhorada e emprego em 

setores verdes da 

economia. 

Uma preocupação central, uma 

vez que afeta diretamente a 

qualidade de vida e o capital 

social, frequentemente 

intensificada pelo crescimento: 
uma maré que sobe muito 

rápido somente eleva os iates, 

enquanto alaga as pequenas 

embarcações. 

Eficiência 

econômica/ 

alocação 

A preocupação central, 

mas geralmente 

incluindo apenas os bens 

e serviços 

comercializáveis (PIB) e 

as instituições de 

mercado.    

Inclui o reconhecimento 

do capital natural e da 

necessidade de 

incorporar seu valor nos 

incentivos de mercado. 

Uma preocupação central, mas 

incluindo tanto os bens e 

serviços comercializáveis 

quanto os que estão fora do 

mercado, e seus efeitos. A 

ênfase é na necessidade de 

incorporar o valor do capital 

natural e social para se atingir a 

verdadeira eficiência na 
alocação.  

Direitos de 

propriedade 

Ênfase na propriedade 

privada e nos mercados 

convencionais.  

Reconhecimento da 

necessidade de 

instrumentos além dos 

mercados. 

Ênfase em um equilíbrio de 

regimes de propriedade privada, 

adequados à natureza, à escala 

do sistema e à vinculação entre 

direitos e responsabilidades. 

Inclui um papel mais importante 

para instituições de propriedade 

comum.  

Papel do 

governo 

A intervenção 

governamental deve ser 

minimizada e substituída 

por instituições privadas 
e de mercado. 

Reconhecimento da 

necessidade de 

intervenção 

governamental para 
internalizar o capital 

natural. 

O governo desempenha um 

papel central, incluindo novas 

funções como árbitro, 

facilitador e fiador de um novo 
conjunto de instituições de 

ativos comuns. 

Princípios de 

governança 

Capitalismo de mercado 

e laissez-faire  

Reconhecimento da 

necessidade de governo. 

Princípios de Lisboa de 

governança sustentável.  

 

Quadro 1 – Características básicas do Modelo Econômico Atual, Modelo da Economia Verde e Modelo da 

Economia Ecológica.  

Fonte: The Worldwatch Institute, 2013, p.79 

 

 

1.5.  Capital natural 

 

Costanza e Daly (1992) formulam o termo “capital natural” com base em uma 

definição de caráter funcional para capital: um estoque que tem a capacidade de proporcionar 
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um fluxo de rendimentos em produtos ou serviços ao longo do tempo. Capital natural e renda 

natural são agregados dos recursos naturais nas suas dimensões de estoque e fluxo, 

respectivamente, e, ao serem denominados como capital e renda, assumem uma conotação 

mais valorativa em comparação ao termo “recursos”. Por exemplo, uma população de peixes 

(estoque) tem a capacidade de render um fluxo anual de novos peixes, que pode ser 

sustentável ano a ano, o que representa uma renda natural.  

Os benefícios gerados pelo estoque de capital natural são denominados serviços 

ecossistêmicos, e podem ser tangíveis – por exemplo, alimento e madeira –, ou intangíveis, 

como beleza cênica, regulação do clima, etc. A capacidade de geração dos serviços 

ecossistêmicos está relacionada às interações dinâmicas das estruturas do capital natural, que 

produzem o que é conhecido como funções ecossistêmicas (transferência de energia, clivagem 

de nutrientes e da água, regulação de gases, regulação climática, etc.), “dado que o fluxo de 

serviços do ecossistema requer que ele funcione como um todo, a estrutura e a diversidade do 

sistema são um importante componente do capital natural”
10

 (COSTANZA & DALY, 1992, 

p. 38, tradução nossa).  

Daly e Farley (2004) classificam o capital natural em dois grupos, segundo o tipo de 

benefício que fornecem: recursos estoque-fluxo e recursos fundo-serviço (stock-flow resource 

e fund-service resource, respectivamente). Isso seria algo próximo da distinção entre os 

fatores de produção fixos e variáveis. Essa distinção é importante porque somente pelo 

reconhecimento da dinâmica de cada tipo de capital natural é possível tomar as ações corretas 

para a sua preservação (cf. ANDRADE & ROMEIRO, 2011). 

Um recurso fundo-serviço é comparável a uma máquina: é desgastado no processo 

produtivo, mas não é incorporado no produto final. Ele produz serviços a taxas fixas e não 

pode ser estocado para uso futuro. Os recursos fundo-serviço são depreciados no processo 

produtivo, mas não esgotados, podendo ser reutilizados em um novo ciclo de produção. No 

entanto, seu uso excessivo pode diminuir sua capacidade de produzir serviços e de se 

autorrenovar. Um exemplo é a capacidade de absorção de lixo pelo ecossistema.   

Já um recurso do tipo estoque-fluxo tem as características dos estoques: ele é 

incorporado no produto final. Produz um fluxo material que pode ser de qualquer magnitude, 

sendo que o estoque que gerou esse fluxo pode ser usado a qualquer taxa. A unidade 

apropriada para se medir a produção de um recurso estoque-fluxo é a quantidade de bens que 

ele pode produzir, sendo que o fluxo material resultante pode ser estocado para uso futuro. Ao 

                                                             
10 “Since the flow of services from ecosystems requires that they function as a whole systems, the structure and 

diversity of the system is an important component in natural capital” (COSTANZA & DALY, 1992, p. 38). 
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contrário dos recursos fundo-serviço, um recurso estoque-fluxo é esgotado e não desgastado 

no processo produtivo. Um exemplo são os combustíveis fósseis. 

Um mesmo recurso pode ser classificado tanto como estoque-fluxo, quanto como 

fundo-serviço, dependendo do uso que lhe é atribuído; quando pensamos a floresta como 

provedora de madeira, ela é um recurso estoque-fluxo; já quando pensamos na sua capacidade 

de regular o clima, ela é um recurso fundo-serviço. 

Outras classificações relevantes para os recursos naturais são: entre rivais e não-rivais, 

excludentes e não-excludentes. Todos os recursos estoque-fluxo são rivais, já os recursos 

fundo-serviço podem ser rivais ou não rivais. O ar que respiramos é um recurso não rival, e a 

água que bebemos é um recurso rival.  

O conceito de rivalidade é diferente de exclusividade. O primeiro se refere a uma 

característica física, não afetada pelas instituições humanas, inerente a certos recursos, por 

meio da qual o uso por uma pessoa diminui a disponibilidade para o uso de outras pessoas em 

quantidade ou em qualidade. Nesse sentido, a iluminação de uma rua ou a proteção contra 

radiação UV são recursos não rivais. Estes também são recursos não excludentes, mas, 

simplesmente, porque não existe nenhum mecanismo legal que limite o seu uso.   

Recursos excludentes são recursos cujo uso pode ser limitado pela propriedade. O 

direito de propriedade permite ao proprietário, indivíduo ou comunidade usar o recurso, 

enquanto impede outros de usá-lo. Sem instituições que garantam o direito de propriedade, 

nenhum bem é excludente, ou seja, não é uma característica inerente do bem ser excludente 

ou não. Isso depende do regime que controla o acesso ao recurso.  

Quando não existem instituições ou tecnologias capazes de tornar um determinado 

recurso excludente, esse recurso é denominado recurso não excludente. É difícil de se 

imaginar uma instituição capaz de tornar propriedade exclusiva os benefícios de muitos 

serviços fornecidos pelo ecossistema, como: benefícios da camada de ozônio; regulação do 

clima; polinização pelo vento, dentre outros. É possível estabelecer direitos exclusivos de 

propriedade para vários recursos fundo-serviço, como, por exemplo, uma floresta; ao mesmo 

tempo, é impossível limitar os direitos aos benefícios dos serviços que fornecem.  

Os componentes do capital natural também são comumente classificados entre 

renováveis e não renováveis. Recursos abióticos, como combustíveis fósseis e minerais, são 

tidos como não renováveis, embora os minerais possam ser recicláveis. Os recursos 

renováveis são a parte do capital natural que possuem capacidade própria de renovação a 

partir do consumo direto ou indireto de energia solar. Todavia, sua renovabilidade é 

comprometida quando a taxa de extração supera a sua capacidade de renovação.     
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Recurso natural 

Estoque-fluxo 

/Fundo-serviço 
Excludente Rival 

Rival entre 

gerações 
Substitutibilidade 

A
b

ió
ti

co
s 

Combustíveis 

fósseis (não 

reciclável) 

Estoque-fluxo Sim Sim Sim 

Moderada, 

provavelmente 

possível ao longo do 

tempo. 

Minerais 

(parcialmente 

reciclável) 

Estoque-fluxo Sim Sim Parcialmente 

Alta na margem, 

fundamentalmente 

não substituível 

Água (reciclável 

pelo sol - ciclo 

hidrológico) 

Depende do 

contexto 

Depende do 

contexto 

Depende 

do 

contexto 

Para estoque-

fluxo 

(aquíferos), 

sim.  

Para fundo-

serviço, não 

Não substituível nos 

seus mais 

importantes usos 

Terra, em termos 

ricardianos 

(indestrutível) 

Fundo-serviço Sim Sim Não Não substituível  

Energia solar 
(indestrutível) 

Fundo-serviço Não Não Não Não substituível  

B
ió

ti
c
o

s 

Recursos 

renováveis 
Estoque-fluxo Sim Sim 

Depende da 

taxa de uso 

Alta na margem, 

fundamentalmente 

não substituível 

Serviços do 

ecossistema 
Fundo-serviço 

Em sua 

maioria, não 

Em sua 

maioria, 

não 

Não 
Baixa na margem, 

não substituível 

Capacidade de 

absorção de 

resíduos 

Fundo-serviço Sim Sim 
Depende da 

taxa de uso 

Moderada na 

margem, não 

substituível 

Quadro 2 – Seleção de características dos recursos naturais relevantes politicamente. 

Fonte: Adaptado de Daly & Farley, 2004, p. 91; p. 109. 

 

 

Por fim, trataremos da possibilidade de substituição do capital natural por outros tipos 

de capital. Essa questão está diretamente relacionada à definição de sustentabilidade no seu 

sentido econômico. A definição de renda, segundo Hicks, é o valor que pode ser consumido 

durante um período, para que ao final do período se esteja tão bem quanto no início. A 

característica central de definição da renda é sustentabilidade, e, consequentemente, o termo 

renda sustentável pode ser considerado uma redundância (cf. DALY &COBB, 1989).     

Assim, a sustentabilidade econômica depende da manutenção da capacidade de 

geração de renda ao longo do tempo, ou da manutenção do nível de capital na economia. Para 

aqueles que acreditam que o progresso tecnológico será capaz de relativizar os obstáculos da 

escassez do capital natural para o crescimento econômico, a “sustentabilidade fraca” é 

suficiente e o capital natural poderá sempre ser substituído por capital construído. Já para 

aqueles que acreditam que existem limites para a substituição do capital natural por outros 

tipos de capital, a manutenção do estoque de capital natural é imprescindível para a 
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sustentabilidade, postura conhecida como “sustentabilidade forte” (cf. ANDRADE & 

ROMEIRO, 2011).  

Costanza e Daly (1992) apresentam objeções à hipótese de que a produção depende 

somente do trabalho e do capital construído, sendo este um substituto quase perfeito do 

capital natural, não havendo limites ao crescimento. Os aspectos principais das objeções 

apresentadas são os seguintes: 

a) O capital fabricado e o capital natural são complementares e não substitutos. O que 

seria das redes de pesca, das refinarias e das serrarias sem os peixes, o petróleo e as florestas? 

b) O capital fabricado é feito com base em recursos naturais. 

c) A produção é um processo de transformação. Um fluxo de recursos naturais como 

insumos são transformados em um fluxo de produtos, e os agentes de transformação são os 

trabalhadores (capital humano) e o estoque de capital fabricado disponível. 

A substituição de capital natural por capital construído é limitada. No processo de 

produção, é possível substituir  capital humano por capital construído; substituir os materiais 

de produção; substituir recursos naturais não renováveis por recursos naturais renováveis 

(utilização de energia de fontes renováveis); e, ainda, utilização de tecnologias mais eficientes 

que exijam menos capital natural.   

Quando se leva em conta os componentes do capital natural que geram serviços de 

suporte à vida, fica evidente a insuficiência da “sustentabilidade fraca”. “Esses componentes 

formam o chamado ‘capital crítico’, para o qual não existe substituto, sendo a condição 

necessária para a sustentabilidade a manutenção desse estoque ao longo do tempo” (LIMA, 

1999, apud ANDRADE & ROMEIRO, 2011, p. 13).    

Antes, quando havia relativa abundância de capital natural, os limites da produção 

eram dados pelo capital construído; agora, a capacidade de preservação da vida é dada pelos 

limites do planeta. Torna-se difícil prever o tamanho que a economia global pode assumir; os 

efeitos da aceleração das modificações do ecossistema pela ação humana são incertos. O uso 

do capital natural pelo homem ultrapassou a capacidade do meio ambiente de manter seu 

fluxo de bens e serviços essenciais à vida na Terra. 

Lester Brown (2009) compara a economia global a um fundo de investimento do 

esquema Ponzi, como aquele de Bernard Madoff de US$ 65 bilhões, que entrou em colapso 

em dezembro de 2008. Esse tipo de fundo utiliza a própria base de ativos para pagar altos 

dividendos aos investidores. Enquanto a promessa da alta remuneração for suficiente para 

atrair novos investidores para o fundo, os pagamentos estão garantidos, mas, se ocorre alguma 
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mudança no cenário e os investidores, ao tentarem resgatar seus investimentos, não 

conseguem, o esquema é descoberto.  

Assim acontece com o “fundo de serviços” do ecossistema: as demandas globais 

excederam a capacidade dos sistemas naturais de reposição de seus recursos. “Significa que 

estamos montando um palco global para um colapso do tipo ‘Ponzi’, quando os ativos se 

esvaziarem” (BROWN, 2009, p. 36). Na agricultura, dois “esquemas Ponzi” correm em 

paralelo: o bombeamento excessivo de quase todos os principais aquíferos e o derretimento 

das geleiras. No início, os fluxos de água para os rios e canais de irrigação aumentam, mas, 

com o tempo, as geleiras tendem a diminuir, e, com elas, o fluxo de água disponível para uso 

na produção de alimentos (Cf. ibidem, p. 37 -8).   

Lester Brown, no seu livro Plano B 4.0, mostra como é possível garantir um espaço 

seguro para a humanidade frente à eminente ameaça de falta de alimento, a causa do fim de 

algumas civilizações antigas. O plano consiste em estabilizar o clima e a população, erradicar 

a pobreza e restaurar os suportes naturais da natureza, como água, solo e ar. Brown assim 

demonstra a viabilidade financeira do seu plano: 

 

Somados os custos das metas sociais e ambientais, consegue-se colocar em 

ação o Plano B com um orçamento anual de US$ 187 bilhões. Entre as 

providências sociais (US$ 77 bilhões), incluem-se educação primária 
universal, erradicação do analfabetismo, merenda escolar para os 44 países 

mais pobres, saúde reprodutiva e planejamento familiar, saúde básica 

universal e disseminação do uso de preservativos. No campo das medidas 
ambientais, avaliadas em US$ 110 bilhões, destacam-se o plantio de árvores 

para sequestrar carbono, conter enchentes e conservar o solo, a proteção à 

biodiversidade e a estabilização dos recursos hídricos. Você acha muito? 

Apenas para efeito de comparação, este valor corresponde a 13% dos gastos 
militares globais que supostamente atendem a uma necessidade de defesa da 

humanidade (BROWN, 2009, p.14).  

 

Brown mostra que sabemos o que precisa ser feito e que a falta de recursos não é o 

problema: a questão é como direcioná-los para o desenvolvimento, “socialmente includente
11

 

e ambientalmente saudável em âmbito nacional e global” (SACHS, 2012a, p. 7), e combater o 

desvio dos recursos para esquemas corruptos que têm altos custos sociais. 

 

                                                             
11 Ignacy Sachs prefere o termo “includente”, em vez de inclusivo, por denotar movimento. O termo é utilizado 

por Amartya Sen. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIRECIONANDO OS RECURSOS  

 

 

 2.1. Cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável 

 

A necessidade da cooperação internacional para o desenvolvimento “includente e 

ambientalmente sustentável” esteve presente desde o início nas discussões das conferências 

das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Nos preparativos para a primeira conferência 

global sobre meio ambiente, os países em desenvolvimento desconfiavam das preocupações 

ambientais dos países desenvolvidos, vistas como “mera manobra para criar mais dificuldades 

às exportações; ou, mesmo, um pretexto para condicionar a parca ajuda tecnológica e 

financeira que o primeiro mundo prestava aos países pobres” (VEIGA, 2013, p. 48). 

As condições para a conciliação entre Norte (países desenvolvidos) e Sul (países em 

desenvolvimento) surgiram na Conferência de Founex, em 1971, preparando o caminho para 

a participação ativa dos países em desenvolvimento na Conferência do ano seguinte. Em 

Founex, Maurice Strong, secretário geral da Conferência sobre o Meio Ambiente Humano 

(UNCHE, na sigla em inglês), contou com a ajuda dos especialistas em desenvolvimento 

Barbara Ward, Gamani Corea e Mahbub ul Haq, e com a participação de vinte e sete 

especialistas, dentre os quais Ignacy Sachs.       

Mahbub ul Haq presidiu o comitê de redação do documento final, Founex Report on 

Environment and Development, o qual evidência a diferença entre a origem dos problemas 

ambientais dos países desenvolvidos industrializados e dos países em desenvolvimento. 

Naqueles, a degradação ambiental é resultado da produção e do sobreconsumo, enquanto 

nestes, é um reflexo da pobreza e da própria falta de desenvolvimento de suas sociedades 

(MAURICESTRONG.NET, 2013). 

Os países em desenvolvimento poderiam resolver seus problemas ambientais por meio 

do desenvolvimento, mas sem cometer os mesmos erros dos países industrializados, 

priorizando os problemas sociais e incluindo a preocupação com o meio ambiente. Para tanto, 

deveriam contar com a ajuda dos países desenvolvidos. A partir da conscientização da 

globalidade dos problemas ambientais, a ajuda internacional adquire um novo sentido: o de 

investimento no futuro da humanidade como um todo. Uma frase do relatório de Founex 
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destaca-se como a principal mensagem dessa conferência: “se a preocupação do ambiente 

humano reforça o compromisso com o desenvolvimento, também precisa reforçar o 

compromisso com a ajuda internacional” (MAURICESTRONG.NET, 2013, p.2, tradução 

nossa)
12

. 

A mensagem geral da Conferência de Founex era a de que não havia contradição ou 

conflito entre preservação do meio ambiente e desenvolvimento. Assumia-se que haveria uma 

maior disposição por parte dos países industrializados para aumentar os seus esforços globais 

de assistência ao desenvolvimento. No entanto, os participantes dessa conferência não 

apoiaram a criação de um fundo específico para a preservação ambiental, mas afirmaram que 

os novos fundos para medidas de proteção ambiental deveriam ser “claramente destinados” e 

“adicionais”. Ao continuar a referir-se à adicionalidade, Founex, não obstante a sua 

contribuição decisiva para o processo de Estocolmo, consolidou a visão amplamente 

difundida, tanto no Norte como no Sul, de que havia, de fato, um conflito entre o meio 

ambiente e questões de desenvolvimento (Cf. MAURICESTRONG.NET, 2013).  

Vinte anos mais tarde, em 1991, foi constituído o Global Environment Facility (GEF), 

uma organização financeira independente que administra três fundos: o Least Developed 

Countries Trust Fund (LDCF); o Special Climate Change Trust Fund (SCCF); e o Nagoya 

Protocol Implementation Fund (NPIF). O foco se dá na proteção da comunidade global contra 

a degradação da biodiversidade, do clima global, das águas internacionais, da terra, da camada 

de ozônio e dos poluentes orgânicos persistentes (cf. GEF, 2013).  

A contribuição dos países desenvolvidos para o desenvolvimento sustentável dos 

países em desenvolvimento continua em pauta. O artigo 15 do documento, O futuro que 

queremos (2012), reafirma os princípios da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, e destaca o princípio 7 desta declaração, o qual estabelece o critério das 

responsabilidades iguais, porém diferenciadas, dos países desenvolvidos e dos países em 

desenvolvimento. Segundo esse princípio, o esforço de cada país deve ser proporcional à sua 

capacidade e aos impactos ambientais causados por ele no passado. Conforme ficou explícito 

no documento da contribuição brasileira para a Rio+20: 

A responsabilidade histórica dos países desenvolvidos (que alcançaram o 

atual estágio com base em modelo insustentável de crescimento econômico) 

e a necessidade de crescimento dos países em desenvolvimento com base em 

outro paradigma, por vezes mais complexo, difícil e custoso, devem guiar as 

iniciativas internacionais para o financiamento do desenvolvimento em 

                                                             
12 “If the concern for human environment reinforces the commitment to development, it must also reinforce the 

commitment to international aid” (MAURICESTRONG.NET, 2013, p.2). 

http://www.mauricestrong.net/
http://www.mauricestrong.net/
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parâmetros sustentáveis dos países em desenvolvimento (CDES, 2011, p. 

17). 

 

No entanto, o financiamento internacional do desenvolvimento sustentável permanece 

uma questão polêmica, pois os fluxos de recursos da ajuda internacional são instáveis e 

insuficientes. Para SACHS (2012a): A ONU deve expandir sua capacidade de financiamento 

do desenvolvimento por meio de novas fontes de recursos para um Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas, para que possa desempenhar um importante papel na 

criação de “redes internacionais de cooperação científica e técnica entre países que 

compartilhem biomas semelhantes, em vez de basear-se na geografia da proximidade” 

(SACHS, 2012a, p. 16) 
13

.   

Os recursos para esse fundo poderiam vir das seguintes fontes: da retomada do 

compromisso dos países ricos de contribuírem com 0,7% do PNB; da cobrança de um 

imposto sobre operações financeiras; da cobrança de um imposto sobre as emissões de 

carbono e, ainda, de tributos sobre os oceanos e o ar, “na forma de uma taxa pela utilização de 

partes do patrimônio comum da humanidade (incluindo a possibilidade de isentar, sob certas 

condições, navios e aviões de países menos desenvolvidos)” (Ibidem). 

 

2.1.1 Assistência Oficial para o Desenvolvimento (AOD) 

 

A OCDE define Assistência Oficial para o Desenvolvimento (AOD)
14

 como sendo 

doações e empréstimos em condições favoráveis para países e territórios que constem na lista 

do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, CAD (com 149 países; cf. Anexo ), e para 

agências multilaterais (bancos de desenvolvimento, como, por exemplo, o Banco Mundial, e 

bancos regionais de desenvolvimento, além de agências das Nações Unidas e alguns 

agrupamentos regionais, como agencias da União Europeia e agências árabes). A cooperação 

técnica também é considerada ajuda. Já doações e empréstimos para fins militares, assim 

como transferências para particulares, em geral, não são contabilizados como ajuda.     

A ideia de definir uma meta para a ajuda internacional surgiu, inicialmente, da 

sugestão de se transferir 1% da renda dos países desenvolvidos aos países em 

desenvolvimento. Essa ideia foi levada adiante, internacionalmente, pelo Conselho Mundial 

                                                             
13 Itálicos do original. 
14 Cf. http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#ODA 

http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#ODA
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de Igrejas, em 1958. Na década de 1960, a discussão em questão era definir uma meta oficial, 

pois os governos não tinham como programar ou prever a parte privada do fluxo de capital 

(OCDE, 2010, p. 1). 

Foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, em outubro de 1970, que os países 

desenvolvidos se comprometeram a aumentar a AOD gradativamente, até atingirem a meta de 

0,7% do PNB em 1975
15

. O percentual adotado, 0,7%, já havia sido estipulado no Relatório 

Pearson em 1969, denominado Parceiros no Desenvolvimento, que, por sua vez, utilizou 

como base a estimativa de Jan Timbergen, chefe do comitê das Nações Unidas sobre 

Planejamento do Desenvolvimento em 1964.  

Até hoje, os únicos países a alcançarem a meta foram a Suécia e a Holanda, em 1975; 

a Noruega, em 1976; a Dinamarca, em 1978, a Finlândia, em 1991, e o Luxemburgo, em 

2000. A média ponderada da AOD dos países membros do Comitê de Assistência ao 

Desenvolvimento (CAD)
16

 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) nunca ultrapassou 0,4% da renda nacional bruta (Ibidem, p. 2).  

Segundo os últimos dados divulgados pela OCDE em abril de 2013, a ajuda para o 

desenvolvimento dos membros do CAD totalizou, em 2012, US$ 125,6 bilhões. Este 

montante representa 0,29% do PNB dos países desenvolvidos, bem abaixo do recorde 

histórico de 0,4%, e ainda mais distante da meta estipulada de 0,7%. Este resultado 

representou uma queda de 4% na AOD, após já ter declinado 2% no ano anterior. Os maiores 

cortes na ajuda externa ocorreram nos países mais afetados pela atual crise econômica 

internacional: Espanha, Itália, Grécia e Portugal.  

Também houve um deslocamento no destino dos recursos da AOD, que migraram dos 

países mais pobres para os países de renda média. A ajuda aos países mais pobres caiu 12,8% 

em 2012, o equivalente a US$ 26 bilhões. A ajuda para o continente africano diminuiu em 

9,9% (OCDE, 2013).  

Os gráficos da Figura 2 mostram a AOD de 2012 dos países membros do CAD em 

bilhões de dólares americanos, e o percentual de AOD em relação ao PNB, comparado à meta 

estabelecida de 0,7%.  

 

                                                             
15 O percentual refere-se a: ODA/GNI, do inglês Official Development Assistance (ODA) e Gross National 

Income (GNI), termo que substituiu, em 1993, o Gross National Product (GNP).  
16

 Os membros do CAD são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, 

Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, 

Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Islândia (desde março de 2013) e União 

Europeia e República Checa (desde maio de 2013), conforme dados do site www.oecd.org/dac/dacmembers.htm. 

http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm
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Figura 2 – Assistência Oficial para o Desenvolvimento (AOD). Valores referentes a 2012 em US$ bilhões, e 
percentual da AOD em relação ao PNB comparado à meta das Nações Unidas de 0,7%. 

Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), abr. 2013.  

Cf. http://www.oecd.org/newsroom/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm 

 

2.1.1.1 Eficácia da ajuda internacional 

 

É evidente que a avaliação da cooperação internacional não deve ter como base 

somente a quantidade de recursos destinada aos países menos desenvolvidos, mas, também, a 

forma como os recursos são empregados. Existe uma série de acordos sobre a necessidade de 

se tornar a assistência internacional mais eficaz e de como isso pode ser feito.  

A Comissão sobre Desenvolvimento Internacional organizada pelo Banco Mundial, 

em 1957, e chefiada por Lester B. Pearson, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, já tinha essa 

preocupação. O objetivo da comissão era avaliar os vinte anos decorridos de ajuda 

internacional ao desenvolvimento e indagar se a continuidade do esforço de cooperação 

internacional se justificava, e, se sim, como poderia ser fortalecido e aprimorado por medidas 

de ambos os lados, tanto dos países doadores, quanto dos beneficiários (cf. PEARSON, 1970, 

p. 6). 

O estudo das duas décadas de ajuda internacional convenceu os integrantes da 

Comissão chefiada por Pearson, em 1968, sobre sua essencial importância para o 

desenvolvimento. Por outro lado, reconheceu também as falhas do sistema de ajuda 

internacional. A estreita relação entre os interesses políticos e econômicos para com alguns 

http://www.oecd.org/newsroom/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm
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programas de ajuda internacional, já colocavam em descrédito o caráter solidário dessa ajuda 

e sua relevância para o desenvolvimento das nações mais pobres.  

Muhammad Yunus relata no seu livro O banqueiro dos pobres (2000) como os 

recursos da ajuda internacional são desviados para beneficiar grupos específicos, tanto no país 

de origem dos recursos quanto no país beneficiário, em vez de serem utilizados para corrigir 

instituições, renovar outras superadas e mobilizar as populações para lhes permitir resolver os 

próprios problemas.  

 

(...) Os cálculos de uma instituição de pesquisa nos mostram que, dos mais 

de 30 bilhões de dólares em ajuda externa recebidos nos últimos 26 anos, 

75% nunca chegaram realmente a Bangladesh na forma de dinheiro. Em vez 
disso eles vieram como equipamento, commodities, suprimentos e o custo de 

consultorias, contratantes, conselheiros e especialistas. Alguns países ricos 

usam o orçamento de ajuda externa para empregar suas próprias pessoas e 

vender seus próprios bens. Os 25% restantes que efetivamente chegaram a 
Bangladesh na forma de dinheiro foram para as mãos de uma pequena elite 

local de fornecedores, empreiteiros, consultores e especialistas. A maior 

parte desse dinheiro é usada na compra de bens de consumo importados que 
de nada valem para a nossa economia ou para a força de trabalho de nosso 

país. E há uma crença generalizada de que grande parte do dinheiro dos 

doadores acaba sendo dada a funcionários e políticos como suborno para 
definir decisões de compras e assinaturas de contratos (YUNUS, 2000, p. 

31-2). 

 

 E ainda, continua Yunus, “(...) longe de encorajar soluções locais, a ajuda deteriora o 

clima econômico e político, o que beneficia sobretudo aqueles que a pedem, os políticos que 

sabem se relacionar com os doadores, os empresários e os funcionários corruptos (YUNUS, 

2000, p.40). 

Muito do que é classificado como ajuda pelos governos não é de fato ajuda genuína. 

Em alguns casos, o auxílio está vinculado a exportações ou a assessoramentos técnicos 

superfaturados pelo país doador, como exemplificado por Yunus nos trechos acima extraídos 

do seu livro. Devido a esses casos de ajuda externa atrelada a ganhos comerciais diretos, e 

também à busca de influência política, alguns líderes de governo de países em 

desenvolvimento viram nessa política uma forma de intervenção neocolonial, e não uma 

cooperação internacional autêntica (PEARSON, 1970, p. 6).  

Os interesses comerciais e políticos estão presentes no sistema de ajuda internacional 

desde o seu início. As instituições multilaterais criadas no pós-guerra, no acordo de Bretton 

Woods, sob influência dos Estados Unidos, que tinham interesse no restabelecimento do livre 

comércio internacional, exerciam inquestionável liderança na época, já que, “sem a ênfase no 
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livre comércio incluída nos Artigos de Acordo, é improvável que o Congresso tivesse 

concordado em ratificar o documento” (EICHENGREEN, 2000, p. 138).   

No pós-guerra, era de interesse dos Estados Unidos restabelecer os mercados dos seus 

parceiros comerciais e mantê-los afastados da influência da União Soviética. O Plano 

Marshall destinou, entre 1948 e 1951, cerca de US$ 13 bilhões em ajuda intergovernamental 

para financiar déficits europeus. Nesse mesmo período, o total de créditos concedidos pelo 

Banco Mundial para os países europeus não ultrapassou US$ 753 milhões, e os saques junto 

ao FMI ficaram em torno de US$ 812 milhões, uma vez que, “o FMI aceitou as exigências 

dos norte-americanos de que se abstivessem de financiar países que estivessem recebendo 

ajuda do Plano Marshall (...)” (EICHENGREEN, 2000 p. 137; 150).   

Durante a Guerra Fria, a ajuda internacional também foi uma forma de influenciar as 

políticas nos países em desenvolvimento e manter os partidos comunistas longe dos governos. 

Um exemplo foi o apoio concedido ao ditador da República Democrática do Congo (atual 

Zaire), Mobuto Sese Seko, que governou o país de 1965 a 1997 e acumulou fortuna pessoal 

em bancos estrangeiros.  

Após o fim da Guerra Fria, iniciou-se uma preocupação maior com a efetividade da 

ajuda na promoção do desenvolvimento. A definição dos Objetivos do Milênio (ODM) 

incentivou um significativo avanço na eficácia da ajuda internacional. Os ODM foram 

acordados em setembro de 2000 por líderes de 192 nações, os quais aceitaram a Declaração 

do Milênio das Nações Unidas e se comprometeram com oito objetivos e suas respectivas 

metas e indicadores, a saber: 1) acabar com a fome e a miséria; 2) oferecer educação básica de 

qualidade para todos; 3) defender a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher; 4) 

reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde das gestantes; 6) combater a aids, a malária 

e outras doenças; 7) proporcionar qualidade de vida e garantir o respeito ao meio ambiente; 8) 

assegurar que todos trabalhem pelo desenvolvimento. 

 A partir de 2002, ocorreram diversas conferências em torno do consenso sobre a 

necessidade de se tornar a ajuda mais eficaz e sobre quais seriam os componentes centrais 

para uma ajuda efetiva. Na Conferência Internacional sobre o Financiamento do 

Desenvolvimento, convocada pela Assembleia Geral da ONU, que ocorreu em 2002, na 

cidade mexicana de Monterrey, com o objetivo de enfrentar os desafios do financiamento e da 

redução da pobreza, foi aprovado o “Consenso de Monterrey”. Este afirma “a determinação 

da comunidade internacional em erradicar a pobreza, alcançar o crescimento econômico 

sustentável e promover o desenvolvimento sustentável no contexto de um sistema econômico 

mundial que seja equitativo e que favoreça a plena inclusão” (VEIGA, 2013, p.24).  
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Em 2005, na Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda (Paris Declaration on Aid 

Effectiveness), foram acordados cinco princípios de ajuda eficaz, tendo-se em vista o 

direcionamento dos recursos para os ODM. Os cinco princípios dos compromissos de parceria 

(partnership commitments) da Declaração de Paris são os seguintes: 

a) Domínio (ownnership) – os países parceiros exercem liderança efetiva sobre suas 

políticas de desenvolvimento, estratégias e ações coordenadas para o 

desenvolvimento. 

b) Alinhamento (alignment) – os doadores baseiam todo o seu apoio nas estratégias 

de desenvolvimento, instituições e procedimento dos países parceiros. 

c) Harmonização (harmonisation) – as ações dos doadores são mais harmonizadas, 

transparentes e eficazes coletivamente. 

d) Gestão voltada para resultados (managing for results) – gerir os recursos e 

aprimorar o processo decisório com foco nos resultados. 

e) Responsabilidade mútua (mutual accountability) – doadores e parceiros são 

responsáveis pelos resultados.  

É consenso entre especialistas que o principal impacto dos ODM foi sobre o Sistema 

de Ajuda Internacional (AOD), hoje uma de suas mais importantes fontes de recursos. Além 

de determinar os modelos de financiamento das próprias agencias da ONU, suas metas 

serviram de referência para a ajuda bilateral e para os financiamentos de organismos 

multilaterais como a OCDE (NEULS, 2013, p. 10). Seu foco no setor social beneficiou as 

pessoas pobres (ACTIONAID, 2011, p. 14), o que contribuiu, simultaneamente, para 

aumentar os gastos em nível nacional (OXFAM, 2012, p. 7). 

A organização internacional ActionAid (2011) usa a abordagem da ajuda real (real 

aid) para favorecer a drástica diminuição da dependência de um país para com a ajuda 

externa. Este é o tipo de ajuda que capacita mulheres e homens pobres a perceberem seus 

direitos e, com isso, diminuírem a própria desigualdade. Isso pode ocorrer diretamente, 

mediante apoio aos pequenos agricultores, capacitação de mulheres e construção de escolas, 

ou ainda indiretamente, por meio do auxílio ao sistema tributário, à boa governança e ao 

desenvolvimento econômico. Esse tipo de ajuda auxilia os países mais pobres a tomarem suas 

próprias decisões e traçarem suas próprias estratégias de desenvolvimento.  

Um país é dependente da ajuda estrangeira quando não consegue prover os serviços 

públicos básicos, como escolas e atendimento médico, sem a ajuda externa. Essa dependência 

pode ser medida pelo percentual que a ajuda representa no orçamento publico ou no PNB. A 

dependência de auxílio externo reduz a autonomia política e compromete a prestação de 
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contas dos governos dos países beneficiados aos seus cidadãos, além de dificultar o 

planejamento interno devido à imprevisibilidade do fluxo dos recursos.   

O relatório Real Aid 3 (ActionAid, 2011) constata que muitos países diminuíram a sua 

dependência de recursos externos (Anexo 4). Por exemplo, em Moçambique, a dependência 

da ajuda externa caiu de 74%, em 2000, para 58%, em 2009. Ao longo da última década, a 

dependência do auxílio internacional diminuiu, em média, um terço nos países mais pobres.  

A ajuda real é capaz de promover o crescimento da economia doméstica e tornar os 

países capazes de mobilizar recursos a partir de outras fontes, o que pode ocasionar na 

diminuição da dependência da ajuda externa. No entanto, o crescimento por si só não é capaz 

de reduzir a pobreza e a desigualdade. Além disso, “quanto mais concentrada a renda, menos 

o crescimento beneficia os pobres” (ABRAMOVAY, 2012, p. 60). Outras fontes de recursos 

estrangeiros podem ser positivas para o crescimento, mas, na falta de um sistema tributário e 

de políticas ambientais adequadas, tais fontes podem aumentar a desigualdade e causar danos 

graves ao meio ambiente.  

Ainda há muito para ser feito para se aumentar a quantidade e qualidade da AOD. Para 

David Satterthwaite, do International Institute for Environment and Development (IIED), o 

problema está na capacidade limitada das grandes agências e bancos de desenvolvimento em 

apoiar iniciativas e organizações de bases locais, ao financiarem poucos projetos grandes para 

se economizar nos custos com pessoal (cf. NEULS, 2013). 

A volatilidade dos recursos também preocupa; a queda na ajuda internacional (AOD), 

que resultou do impacto da crise de 2007-2008 ameaça o resultado dos ODM, cujo prazo 

termina em 2015. Outra questão é qual será a estratégia para se financiar as próximas metas, 

as quais substituirão os ODM a partir de 2015.  

 

 2.1.1.2 Innovative Financing for Development 

 

O reconhecimento da insuficiência dos recursos da AOD para enfrentar os desafios 

ambientais e sociais globais impulsionou uma busca por novas formas de financiamento, o 

chamado innovative financing for development. Este envolve mecanismos de captação de 

recursos para o desenvolvimento complementares à AOD, previsíveis e estáveis, intimamente 

ligados à ideia de bens públicos globais.  

Segundo o Leading Group on Innovative Financing for Development – uma 

organização de países associados, organizações multilaterais e organizações da sociedade civil 

–, o innovative development financing deve estar relacionado ao processo de globalização, 
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seja por meio de tributação de setores que tiveram ganhos com a globalização, como o 

financeiro, ou taxando-se “males” públicos globais, como as emissões de carbono (cf. 

LEADING GROUP, 2013). 

O relatório da ONU intitulado World Economic and Social Survey 2012: in search of 

new development finance apresenta algumas destas novas formas de se mobilizar recursos por 

meio de mecanismos internacionais. A estimativa é que, se esses novos mecanismos fossem 

implantados, poderiam captar US$ 400 bilhões mediante:  

a) O imposto sobre emissões de dióxido de carbono nos países desenvolvidos. Neste 

caso, se a tonelada fosse taxada em US$25, em um ano o montante captado alcançaria US$ 

250 bilhões, os quais seriam recolhidos por autoridades nacionais, mas destinados à 

cooperação internacional. 

b) Uma taxa muito pequena sobre as transações cambiais – apenas meio ponto 

percentual (0,005%) – sobre todas as operações das quatro moedas principais (dólar, euro, 

iene e libra esterlina), o que resultaria em, aproximadamente, US$ 40 bilhões por ano para a 

cooperação internacional. 

c) O imposto sobre as transações financeiras, o qual se espera resultar em US$ 71 

bilhões para a cooperação internacional. 

d) Alocações regulares dos direitos especiais de saques do FMI (SDRs), o que poderia 

render US$ 100 bilhões por ano para a compra de ativos de longo prazo, os quais seriam 

usados para financiar o desenvolvimento. 

A implantação destes mecanismos de captação de recursos para a cooperação 

internacional depende de acordos políticos internacionais, o que pressupõe vontade política 

para uma ação coordenada e a alocação das receitas para o desenvolvimento e para os bens 

públicos globais. Sua aplicação depende de estruturas de governança, alinhamento com as 

estratégias de desenvolvimento nacionais, e conformidade com os princípios acordados de 

efetividade da ajuda internacional. 

Existem algumas iniciativas de novas maneiras de se captar recursos, destinados, 

principalmente, para ajudar a financiar novos programas de saúde global e a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. Damos dois exemplos a seguir: 

 a) Solidarity levy on airline taxes – Trata-se de uma taxa adicional sobre as passagens 

aéreas. Não é um imposto global, mas uma taxa nacional que alguns países concordaram em 

coordenar. A receita é destinada à UNITAID, uma organização que capta fundos para o 

tratamento e diagnóstico do HIV, da malária e da tuberculose em países em desenvolvimento, 
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pois todas estas são consideradas doenças com impactos transfronteiriços. Atualmente, a 

receita anual proveniente dessa taxa está em torno de US$ 0,2 bilhão.  

 b) Taxa de 2% sobre as novas emissões de crédito de carbono ou Redução Certificada 

de Emissão (RCE), cuja receita, em torno de US$ 0,06 bilhão, é utilizada como recurso 

adicional à OAD para o financiamento da adaptação às mudanças climáticas nos países em 

desenvolvimento.  

 Muitas das inovações dos mecanismos de financiamento captam fundos para fins 

específicos determinados antecipadamente. Os benefícios dos fundos específicos ajudam a 

construir o apoio político e atrair recursos, estabelecendo uma ligação clara entre a captação 

de recursos e as causas populares. Todavia, limita-se a canalização de recursos dos países em 

desenvolvimento para as prioridades políticas definidas nacionalmente.  

 A ideia de se criar impostos internacionais não é nova. James Tobin propôs, na década 

de 1970, a instituição de uma taxa sobre as operações financeiras: a taxa Tobin, que sempre 

volta ao âmbito das discussões internacionais, como ocorreu na última crise mundial que 

atingiu fortemente os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e os países da 

Europa. 

 

Dessa maneira, o impacto sistêmico da crise, acoplado ao processo de nova 

regulação e reestruturação do sistema financeiro terá importantes 
consequências para os fluxos financeiros entre as regiões. Nesse sentido, por 

exemplo, voltou-se a debater em vários âmbitos a aplicação de um imposto 

sobre as transações financeiras internacionais (imposto Tobin Global) com o 
objetivo de diminuir as transações especulativas a nível internacional 

(CEPAL, 2010, p. 28). 

 

Contudo, a generalização de tributos internacionais envolve a complexidade de um 

consenso global. Muitos países não estão dispostos a apoiar essas tributações, sob o 

argumento de que enfraquecem a soberania nacional, conforme pesquisa de 2012 do World 

Economic and Social Survey. 

Se a instituição de impostos internacionais é de difícil articulação, pelo menos após a 

crise de 2007-2008, o combate aos fluxos ilícitos, à corrupção e à lavagem de dinheiro em 

paraísos fiscais, que reduzem as capacidades de financiamento interno dos países em 

desenvolvimento, parece estar avançando. 
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2.1.2 Paraísos fiscais 

 

Nesse contexto de crise, as discussões sobre regular o sistema financeiro ganharam 

apoio e entraram na pauta das reuniões dos líderes dos países desenvolvidos. Os problemas de 

fraude e evasão fiscal e, consequentemente, as operações offshore e os paraísos fiscais, 

fizeram parte da agenda da última reunião de cúpula do G8 e do G20, em junho e em 

setembro de 2013, respectivamente. Jeffrey Sachs, às vésperas da reunião do G8, escreveu o 

seguinte texto no prefácio de um artigo publicado pela ActionAid 2013:  

 

Quando os líderes do G8 se encontrarem em junho próximo, eles terão a 

responsabilidade de terminar com um dos maiores e mais perigosos 

esquemas na economia mundial: a rede global de paraísos fiscais e secretos 
que eles tão carinhosamente alimentaram ao longo dos anos. Esses paraísos 

facilitam a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, o suborno e a falta de 

responsabilidade pelas calamidades ambientais e sociais (ActionAid, 2013, 
p. 4, tradução nossa)

17
.  

 

O termo offshore tornou-se popular na década de 1960 para descrever a prática de se 

registrar a sede legal de uma empresa em território fiscal generoso – os chamados paraísos 

fiscais. Isso permitia ao empresário escapar da legislação de seu próprio país e, assim, das 

restrições à conduta de negócios legítimos para o interesse de seu povo. “Por motivos óbvios, 

a prática do offshore prestava-se particularmente a transações financeiras” (HOBSBAWN, 

2009, p. 272).  

Os paraísos fiscais oferecem a isenção fiscal ou cobram baixíssimos impostos para 

vários tipos de rendas auferidas no exterior, quase em completo anonimato, o que favorece a 

lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. Eles também oferecem mecanismos legais de 

transferência de lucros do local onde a empresa exerce sua atividade para suas companhias 

associadas. Por meio deste mecanismo legal, diversas empresas multinacionais escapam da 

tributação. 

Essa operação é comumente executada pelas multinacionais estabelecidas nos países 

mais pobres. Isso, além de prejudicar a arrecadação de impostos nesses países, desvia recursos 

que serviriam para se construir estradas, aeroportos, estabelecimentos de ensino, etc., ou seja, 

o próprio financiamento da infraestrutura necessária para o desenvolvimento em longo prazo. 

                                                             
17

 “When G8 leaders meet this June, they have a responsibility to end one of the biggest and most dangerous 

scams in the world economy: the global web of tax and secrecy havens that they so lovingly have nurtured over 

the years. These heavens facilitate tax evasion, money laundering, bribery, and lack of accountability for 

environmental and social calamities” (ACTIONAID, 2013, p. 4). 
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Outro problema seria a criação de impedimentos ao florescimento de negócios locais, os quais 

não teriam acesso aos paraísos fiscais (ACTIONAID, 2013, p. 5-6).  

Em 2007, o governo indiano deixou de arrecadar aproximadamente US$ 2,2 bilhões de 

impostos sobre ganhos de capital de uma transação de compra e venda envolvendo a 

Vodafone, grande empresa do setor de Telecom, que ocorreu por meio de holdings registrados 

em paraísos fiscais. Esse valor seria suficiente para arcar com 85% das refeições subsidiadas 

das crianças em escolas primárias na Índia, durante um ano (ACTIONAID, 2013, p. 10). 

Um estudo coordenado pelo ex-economista chefe da McKinsey, James Henry, apurou, 

por meio de cruzamento de informações dos grandes bancos, do BIS de Basileia, do Banco 

Mundial, do Fundo Monetário Internacional, de Bancos Centrais e de várias instituições de 

pesquisa ou de controle, que os recursos aplicados em paraísos fiscais somam em torno de 21 

e 32 trilhões de dólares (HENRY, 2012 apud DOWBOR, 2013a, p. 25).   

O estudo de Henry (2012) ainda destaca: “é importante distinguir entre os “paraísos 

intermediários” que agem como canalizadores de riqueza, e os “paraísos de destino”, onde a 

riqueza privada, em última instância, se localiza” (HENRY, 2012, p. 12, tradução nossa)
18

. 

Ele explica que a lista convencional dos paraísos fiscais é enganosa se estivermos interessados 

em “encontrar o dinheiro”. Os investidores precisam dos serviços do mercado de capitais “de 

alto custo” dos países do primeiro mundo, onde estão o que ele chama de “paraísos de 

destino”. É para eles que é necessário se olhar para identificar o tamanho e o crescimento da 

riqueza privada transfronteiriça sem registro (cf. HENRY, 2012). 

 

O termo ‘offshore’ não se refere tanto à localização física de ativos ou 

passivos privados, mas a locais frequentemente muito temporários de redes 

de entidades e a arranjos legais ou quase-legais, nominais, hiper-portáteis, 

multi-jurisdicionais, sempre no interesse dos que os administram, 
supostamente no interesse dos proprietários que se beneficiam, e 

frequentemente com indiferença ou desafio aberto relativamente aos 

interesses e leis de numerosos estados-nação (HENRY, 2012 apud 
DOWBOR, 2013a, p. 26). 

 

Mesmo que muitos paraísos fiscais sejam países independentes, um grande número 

deles está vinculado a outros países. Dos 52 paraísos fiscais identificados no artigo da 

ActionAid 2013 (Anexo ), 21 estão sob jurisdição ou responsabilidade dos países que 

compõem o G8, sendo que dez destes estão vinculados ao Reino Unido, como mostra o 

quadro a seguir. 

                                                             
18 “it is important to distinguish between the ‘intermediary heavens’ which act as conduits for wealth and 

‘destination heavens’ where private wealth ultimately ends up” (HENRY, 2012, p. 12). 



46 
 

 

Participantes do G8 com 

jurisdição sobre 

paraísos fiscais 

Número de paraísos 

fiscais vinculados 

 

Paraísos fiscais 

Reino Unido 10 Anguilla, Bermuda, Ilhas Virgens 

Britânicas, Ilhas Cayman, Gibraltar, 

Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, 

Ilhas Turks & Caicos  

França 1 Andorra (co-principado) 

União Europeia 8 Chipre, Irlanda, Letônia, Luxemburgo, 

Malta, Holanda, Aruba (Holanda), Antilhas 

Holandesas (Holanda) 

Estados Unidos 2 Delaware, Ilhas Virgens Americanas 

Quadro 3 - Paraísos fiscais vinculados aos participantes do G8. 

Fonte: ActionAid, 2013, p. 7. 

 

 2.2. Setor privado 

 

“É possível um capitalismo capaz de levar o mundo em conta?” (ABRAMOVAY, 

2012, p. 129), e, “as empresas podem ser cidadãs?” (PERRET, 2011, p. 58). Enfim, é possível 

que as empresas tenham outros objetivos além do lucro? Se por um lado não podemos negar 

que o objetivo das empresas é financeiro, também é necessário admitir que nem todas as 

transformações empresariais de caráter social e ambiental são “cosméticas”. Elas devem ser 

vistas como um paradoxo. A seguir apresentaremos dois argumentos que justificam a 

participação dos investimentos privados na transição para uma nova economia. 

O primeiro é que “as empresas são obrigadas a se projetar no futuro e, a esse título, 

não podem ignorar as questões do desenvolvimento sustentável” (PERRET, 2011, p. 58). Um 

exemplo disso é o relatório Visão 2050 – a nova agenda para as empresas, elaborado por um 

grupo de 29 empresas
19

 que são membros do World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD). Esse documento traça uma visão de um mundo próximo à 

sustentabilidade em 2050, quando a população do planeta será, aproximadamente, de 9 

bilhões de pessoas. 

Segundo esse relatório, ocorrerá uma virada em torno de 2020, como consequência de 

uma mudança radical em nível político e do estilo de vida. A transição se viabilizará por meio 

                                                             
19 Accenture, Alcoa, Allianz, Arcelor Mittal, The Boeing Company, Duke Energy Corporation, E.ON, Eskom, 

Evonik Industries, FALCK Group, Fortum Corporation, GDF Suez, GrupoNueva, Holcim, Infosys 

Technologies, Osaka Gas Co., Pricewaterhouse Coopers, The Procter & Gamble Company, Rio Tinto, Royal 

Philips Electronics, Sony Corporation, Storebrand, Syngenta International, The Tokyo Electric Power Company, 

Toyota Motor Corporation, Umicore, Vattenfall, Volkswagen, Weyerhaeuser Company. 
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de parcerias entre empresas, governos, instituições acadêmicas e organizações não 

governamentais, de forma a alcançar o melhor para todos, ao contrário de tomadas de 

decisões isoladas que resultam em consequências indesejadas para as pessoas, o ambiente e o 

planeta. 

Assim, o caminho para a transformação para um mundo no qual 9 bilhões de pessoas 

possam viver bem respeitando-se os limites do planeta, apresentado pelo relatório, representa 

oportunidades de negócio para aqueles que adotarem a sustentabilidade como estratégia; 

considerando a alteração climática, o crescimento populacional e a urbanização como as 

principais forças motrizes estratégicas. 

O Green Transition Scoreboard da Rede Mercado Ético, ou ainda Ethical Markets 

Media (cf. www.ethicalmarkets.com), idealizado pela economista Hazel Henderson, monitora 

os investimentos privados na criação de economias mais limpas e verdes desde 2007. Da 

mesma forma, projeta uma transição do modelo econômico para 2020. O pressuposto dessa 

instituição é de que a transição dos combustíveis fósseis para energias e recursos mais limpos 

e renováveis seja o próximo estágio do conhecimento humano e do progresso científico.  

A projeção é de que os investimentos globais nos setores verdes atingirão $ 10 trilhões 

(HENDERSON, 2012, p. 2). Isso justifica a recomendação da Ethical Markets Media para que 

os fundos de pensão e investidores institucionais transfiram no mínimo 10% de seu portfólio 

para aplicações para investimentos verdes, enquanto investimentos em empresas de carvão 

são cada vez mais vistos como futuros passivos, em vez de ativos (ibidem). 

Na última publicação do Green Transition Scoreboard, em agosto de 2013, os 

investimentos na “transição verde” acumulados de 2007 até julho de 2013 totalizavam US$ 

5,2 trilhões. Os setores considerados no relatório são: energia renovável, eficiência, 

construção verde, P&D corporativa e tecnologias limpas.  

 

INVESTIMENTOS NA TRANSIÇÃO VERDE 

2007-2013 

Setor US $ 

Energia renovável $2,382,615,994,240  

Eficiência  $1,329,931,563,718  

Construção verde $879,514,652,000  

P&D $377,659,379,436  

Tecnologias limpas $235,250,088,873  

TOTAL $5,204,971,678,267 
               Fonte: HENDERSON, 2013, p.2  
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O segundo argumento para a participação do setor privado na transição para um 

modelo sustentável é apresentado por Abramovay (2012). Ele argumenta que os negócios 

privados estão expostos às diversas formas de julgamento público e respondem “a um 

conjunto mais ou menos difuso de pressões que ampliam os riscos empresariais e obrigam as 

companhias a transformar os vínculos com base nos quais realizam seus negócios” 

(ABRAMOVAY, 2012, p. 130). Assim, é necessário entender os mercados além da sua 

função de determinação dos preços. 

 

Eles são estruturas sociais: formas recorrentes de interações, que guardam 

certa permanência e que se submetem a sanções. Essa definição abre 

caminho para que se compreenda o que tudo indica ser um fenômeno novo e 
fundamental para a construção de uma nova economia: a incorporação aos 

próprios mercados de valores ambientais, éticos ou mesmo de equidade 

social (ABRAMOVAY, 2012, p. 137).    

 

É cada vez maior o número de empresas que apresentam relatórios segundo a lógica 

do triple botton line, os três P: Profit, People, Planet. Esse conceito foi criado nos anos 1990 

por John Elkington, cofundador da organização não governamental internacional 

SustainAbility. Segundo esse conceito, a busca de lucro deve respeitar uma responsabilidade 

ética em relação às pessoas e ao meio ambiente. 

A normatização dos relatórios sobre as ações sociais e ambientais das empresas, assim 

como as certificações de produtos e empresas, favorece o aumento da coerência e 

transparência das ações empresariais. “A intervenção de agências de registro extrafinanceiro 

introduziu recentemente um elemento de exterioridade e transparência capaz de melhorar o 

valor informativo e a confiabilidade dos relatórios” (PERRET, 2011, p. 59). 

O guia Compêndio para a sustentabilidade (2007), organizado por Anne Louette, 

apresenta as diferentes ferramentas utilizadas que, afora as divergências que estas apresentam, 

servem para orientar as empresas a integrarem a responsabilidade social ao centro da gestão 

empresarial. Além disso, o guia aponta as principais instituições envolvidas e os principais 

documentos que se referem a essa busca por um mundo sustentável. 

O GRI – Global Reporting Iniciative – é uma vasta rede multi-stakeholder de 

empresas e organizações sociais responsável pelo desenvolvimento de um padrão 

internacional para relatórios de sustentabilidade de empresas, e agrupa milhares de 

especialistas pelo mundo. O objetivo é desenvolver padrões internacionais de qualidade 

técnica, credibilidade e relevância para os relatórios de sustentabilidade e promover uma 

reflexão internacional em torno das questões de reporting social e ambiental. Resumindo, “o 
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que era outrora livre interpretação dos valores sociais pelos atores econômicos individuais 

deve ser explicitado como um conjunto de regras passíveis de discussão, tornando-se por isso 

mesmo um elemento do sistema de apresentação de empresas” (PERET, 2011, p. 60).    

Associações empresariais, como o já citado World Business Council for Sustainable 

Development, representado no Brasil pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS
20

), assim como o Instituto Ethos
21

, ajudam a dar maior 

coerência na atuação das empresas que procuram contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. Estabelece-se, assim, um diálogo do setor privado com diferentes segmentos da 

sociedade civil e com o governo, ajudando as empresas a repensarem seu papel social. Um 

exemplo disso é o Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a 

Integridade (Pró Ética), uma iniciativa do Instituto Ethos e da Controladoria-Geral da União 

no combate à corrupção, com a finalidade de 

 

consolidar e divulgar os nomes das empresas que adotam voluntariamente 
medidas reconhecidamente desejadas e necessárias para que se crie um 

ambiente de integridade e confiança nas relações entre o setor público e o 

setor privado, além de conscientizar as empresas de seu papel no 
enfrentamento da corrupção ao se posicionarem afirmativamente pela 

prevenção e pelo combate às práticas ilegais e antiéticas e em defesa de 

relações socialmente responsáveis (INSTITUTO ETHOS
22

). 

 

É também interessante notar o surgimento de organizações setoriais, como o Instituto 

Carvão Cidadão (ICC) e o Instituto Algodão Social (IAS), “exemplos de iniciativas dos 

próprios produtores e empresários pela responsabilidade social dos seus setores” (LOUETTE, 

2007, p. 61). Essas organizações setoriais têm o poder de exercer forte pressão sobre todos os 

participantes da cadeia produtiva, como na decisão de não se comprar soja de áreas 

recentemente desmatadas do bioma amazônico, por parte da Associação Brasileira da 

Indústria de Óleos Vegetais (Abiove) e da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais 

(Anec)
23

. 

Este é um exemplo de uma decisão voluntária, além do que a lei preconiza como 

resposta a um “conjunto de denúncias internacional, levado adiante por organizações não 

governamentais, vinculando o desmatamento da Amazônia ao funcionamento do sistema 

agroalimentar mundial” (ABRAMOVAY, 2012, p. 139). Essas campanhas de ONGs que 

                                                             
20

 http://cebds.org.br/ 
21 http://www3.ethos.org.br/ 
22 http://www3.ethos.org.br/conteudo/acoes-coletivas/#.UsAZTPRDuuQ  
23 http://www.abiove.org.br/ 

http://cebds.org.br/
http://www3.ethos.org.br/
http://www3.ethos.org.br/conteudo/acoes-coletivas/#.UsAZTPRDuuQ
http://www.abiove.org.br/
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expõem publicamente comportamentos destrutivos por parte do setor privado, nomeando 

abertamente empresas e marcas globais, se intensificam a partir dos anos 2000. 

Assim, as condições sociais e ambientais sob as quais as empresas obtêm seu lucro 

tornam-se parte do valor do seu negócio, reconhecido por meio de certificações e 

rastreamentos que definem as melhores práticas para cada setor, abrangendo, desta maneira, 

não somente produtos de nichos diferenciados, como também commodities. Um dos casos é o 

da Better Sugar Initiative, um padrão métrico de certificação voltado para se alcançar uma 

produção sustentável de cana-de-açúcar e de todos os seus produtos, como açúcar e etanol, 

nas dimensões social, ambiental e econômica. 

É esse sentido que segue o plano da Unilever, multinacional do ramo de alimentos, 

higiene e limpeza, e cuidados pessoais, que não vê trade-off entre sustentabilidade e negócios. 

Seu plano, lançado em novembro de 2010, consiste em metas para 2020. Ela pretende “dobrar 

o faturamento enquanto corta pela metade a pegada ambiental das fases de produção e uso de 

seus produtos e adquire 100% das matérias primas agrícolas de forma sustentável” 

(PEREIRA, 2013, p.12). 

Em entrevista concedida à revista Página 22, a executiva da Unilever, Gail Klintworth 

relatou que a empresa trabalha em parceira com seus fornecedores, governos e ONGs. 

Inclusive, ela autorizou o ingresso da Oxfam, uma organização não governamental 

internacional de combate à pobreza, em suas fábricas no Vietnã “para investigação de 

denúncias, comprovadas, de condições trabalhistas precárias” (Ibidem).  

Ainda assim, a entrevista evidencia que algumas questões são mais complexas, como 

quando Klintworth foi questionada sobre sua consideração a respeito de produtos transgênicos 

como sustentáveis. De fato, ser “verde” não é simples, como afirma Auden Schendler, 

executivo ambientalista: “a ideia de que posturas ecológicas são divertidas, fáceis e baratas é 

perigosa. Ser verde implica trabalho duro. A coisa toda é complexa. Nem sempre lucrativa. E 

as companhias precisam inaugurar o placar e passar efetivamente a fazer algo” 

(ABRAMOVAY, 2012, p. 132). 

As corporações montaram um departamento de responsabilidade socioambiental, cuja 

função é criar uma imagem de “empresa cidadã”. E, mesmo que as atividades desenvolvidas 

por esse departamento sejam de real benefício para a sociedade, elas permanecem como 

atividades paralelas. São poucas as empresas que se esforçam para incluir a sustentabilidade 

na estratégia principal do seu negócio. 

Com a proliferação do marketing socioambiental, surgiu a expressão greenwashing 

para se referir a uma atitude enganadora, espécie de “maquiagem verde” utilizada como 



51 
 

ferramenta de marketing pelas empresas. Este é o caso de empresas que criam uma imagem 

de instituição sustentável a partir de atividades socioambientais paralelas, a fim de lucrar com 

a venda de produtos que causam danos ambientais ou sociais. 

Esse tipo de comportamento é comum na indústria alimentícia, para citarmos um 

exemplo. As grandes marcas globais de refrigerantes e sucos atuam e incentivam ações de 

conservação e recuperação da água, de reciclagem de suas embalagens e até de fortalecimento 

do empreendedorismo. No entanto, negam o vínculo, “corroborado por robustas evidências, 

entre o produto que elas oferecem e algumas das mais graves patologias epidêmicas de nossa 

época” (ABRAMOVAY, 2013, p. 37).  

Vamos a mais um exemplo do panorama que estamos a descrever. O excesso de 

açúcar é a principal causa de obesidade no mundo contemporâneo, segundo relatório do 

Credit Suisse bit.ly/15OQR1a, e, consequentemente de doenças a ela relacionadas, como a 

diabetes tipo 2, que atinge, hoje, 370 milhões de pessoas no mundo. No México, segundo 

maior consumidor de refrigerantes no mundo, a diabetes tipo 2 já é a principal causa de 

mortalidade. Além da grande quantidade de açúcar contida nessas bebidas, o metabolismo do 

açúcar diluído em líquidos é diferente, e pesquisas indicam que estimule o apetite (ibidem).  

A atuação das empresas privadas como agentes transformadores na transição para uma 

sociedade ambientalmente sustentável e socialmente justa vai além da responsabilidade 

socioambiental e depende da mudança de estratégia, de colocar a ética e os limites ambientais 

da relação sociedade e natureza no centro das decisões. A partir daí, pensa-se em inovar para 

“melhorar como se obtém e transforma a energia, os materiais e a própria biodiversidade em 

produtos e serviços úteis para a sociedade” (ABRAMOVAY, 2012, p. 18). 

Apesar de avanços na responsabilidade socioambiental das empresas, em resposta à 

crescente pressão social com o aumento da conscientização sobre questões sociais e 

ambientais, ela ainda é insuficiente para a transição da forma atual de se fazer negócios 

(business as usual) para um modelo de negócios sustentáveis. A atuação dos executivos é 

limitada pelo sistema no qual estão inseridos, absorvidos por “um jogo de dinheiro de regras 

implacáveis (lógica de um sistema dominado pelas finanças) que lhes deixa pouca margem 

para pensar no bem da humanidade” (PERRET, 2011, p. 60).  

Jeffrey Dunn disse em uma entrevista ao jornalista Michael Moss – quem publicou um 

livro sobre a dependência de sal, açúcar e gordura dos consumidores de produtos alimentícios 

industrializados – que, quando era presidente da Coca-Cola, “ele estava em uma tal guerra 

contra a concorrência que não dava tempo para refletir sobre as consequências. Somente 

depois de sair da empresa é que ele veio a pensar sobre o que havia feito (...)” (LIMA, 2013, 
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p. 19). Michael Moss, ao falar sobre seu livro Salt Sugar Fat: How the food giants hooked 

use, afirma: “Essas empresas competem muito pelo espaço na gôndola, e o fato é que elas 

estão fortemente atraídas pelo lucro quanto nós estamos pelos produtos dela. Wall Street é um 

grande norteador das decisões da indústria” (Ibidem, p. 16).  

A participação social nos mercados ainda é minoritária e a atuação social e ambiental 

das empresas permanece em segundo plano na avaliação de desempenho dos negócios, apesar 

das iniciativas de se incluir critérios de sustentabilidade nos mercados financeiros. Como 

disse Perret: “Os atores da vida econômica permanecem com o olhar fixo nos indicadores da 

Bolsa e nas estatísticas de consumo, incapazes de inscrever as lógicas de curto prazo no longo 

prazo da sobrevivência planetária” (PERRET, 2011, p. 19).  

 

 2.3. Sustentabilidade do setor financeiro 

 

O setor de investimentos e serviços financeiros é essencial na transição para um 

modelo econômico sustentável por influenciar o comportamento dos outros setores da 

economia, enquanto executam suas funções de administrar riscos, mobilizar poupança e 

alocar capital. No entanto, após a crise financeira, iniciada em 2007-2008, ficou evidente que 

o sistema financeiro executou mal suas funções; administrou mal os riscos, fez um mal uso 

dos recursos sociais dos fundos de pensão e da poupança pública utilizados para salvar as 

instituições financeiras após elas terem se envolvido em esquemas especulativos.  

Ocorreram diversos resgates de instituições financeiras pelo setor público nos anos 

que se seguiram, desde o estopim da crise, com recursos que poderiam ter sido investidos, por 

exemplo, em infraestrutura, tecnologia, educação e saúde. Só para a American International 

Group (AIG) Inc. o total disponibilizado pelo banco central americano (Fed) e pelo tesouro 

americano (US Treasury) alcançou US$ 182,5 bilhões em maio de 2009 (UNEP, 2012, p. 8).  

A lógica liberal dos últimos anos, que defendeu a não interferência do Estado nos 

mercados, permitiu abusos no setor, que especulou contra os próprios clientes. O presidente 

mundial do HSBC em 2009, afirmou que certos produtos financeiros complexos não têm 

utilidade real para a humanidade (UNEP, 2012, p. 5). Nos últimos anos, chegaram ao 

conhecimento público vários exemplos das atividades do setor financeiro caracterizadas por 

falta de discernimento, incompetência, improbidade e criminalidade, como o escândalo da 

manipulação da libra e o IPO do Facebook, em 2012 (Ibidem). 
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A utilidade social do setor financeiro foi questionada: “após a crise financeira, houve 

inúmeros apelos para uma reavaliação da raiz e das ramificações desse poderoso setor, mais 

globalizado do que qualquer outro, se ele contribui ou prejudica as nossas economias, 

sociedades e meio ambiente” (UNEP, 2012, p. 5, tradução nossa) 
24

. E, a visão de um governo 

que administra muito bem para 1% e mal para o restante da população foi levada às ruas, em 

setembro de 2011, pelo movimento Occupy Wall Street, com o lema “we are the 99%”, e teve 

repercussão no mundo todo. 

Os efeitos do choque em 2007-2008 e a subsequente desaceleração econômica deu 

início a uma série de mudanças no sistema financeiro. A questão é se essas mudanças serão 

suficientes para proporcionar uma economia global sustentável. Os bancos resistem à agenda 

de reformas e muito da discussão se baseia no velho debate entre se criar as condições para 

um mercado eficiente, para que as forças do mercado possam desenvolver um sistema melhor, 

combatendo os problemas da inércia do consumidor, as barreiras à entrada e o problema das 

instituições too-big-to-fail. Ou, então, definir como o sistema deve funcionar e criar uma 

regulamentação necessária para guiá-lo na direção definida, considerando que um mercado 

eficiente é essencial, mas não suficiente (cf. TOLLEY & GREENHAM, 2013).  

Pouco se tem discutido, nos debates da reforma do sistema financeiro, sobre qual é a 

função do sistema bancário, para que ele existe, incluindo aqui o tratamento das questões 

sociais e ambientais. Existe um consenso de que os bancos devem ser socialmente úteis, mas 

o que isso significa na prática é pouco explorado. Segundo Tolley e Greenham (2013), “essa 

ausência de discussão pública significa que, mesmo que haja consenso sobre a finalidade dos 

bancos – o que nós sugerimos que não há –, esta permanece não revelada e não negociável” 

(Ibidem, p. 6, tradução nossa) 
25

.  

As instituições financeiras funcionam como intermediários. Deveriam servir, 

principalmente, para tornar projetos possíveis, mas adquiriram amplo poder global e 

tornaram-se desproporcionalmente grandes dentro do sistema econômico, favorecendo 

esquemas especulativos à custa da atividade produtiva. “No auge, em 2007, os mercados 

financeiros inchados absorveram 41% dos lucros do setor corporativo” (STIGLITZ, 2010b, p. 

                                                             
24 “There have been numerous calls for a root and branch reassessment of how this powerful sector, more 

globalized than any other, either contributes to or undermines our economies, society and environment” (UNEP, 

2012, p. 5). 
25 This lack of public discussion means that even if there is consensus on the purpose of banking – which we 

suggest there is not – it remains hidden and non-negotiable. 
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43). Stiglitzt fez ainda a seguinte afirmação sobre o setor financeiro: “Ele deixou de ser um 

meio e tornou-se um fim em si mesmo” (STIGLITZ, 2010b, p.43, tradução nossa)
26

.  

Como o sistema financeiro deve contribuir para a sociedade, o papel que os bancos, 

investidores e seguradoras devem exercer se tornam questões críticas atuais. Isso pressupõe o 

direcionamento dos recursos para aquilo que realmente importa à humanidade, em vez de 

desviá-los por meio de esquemas especulativos, o que aumenta a vulnerabilidade com fluxos 

voláteis que extrapolam as fronteiras nacionais em um mundo globalizado e, ao mesmo 

tempo, enfraquecem o setor produtivo. A questão que se levanta aqui é como transformar o 

papel do investimento e do financiamento para que este seja uma força para o bem da 

sociedade. 

Esta é de fato uma questão fundamental para se enfrentar os desafios do século XXI, 

tais como a desigualdade social e a degradação ambiental, que se manifestam em uma lista 

crescente de riscos. Estes, por sua vez, ameaçam a estabilidade dos sistemas econômicos e 

financeiros. São os denominados slow failures or creeping risks (ou seja, escassez de 

recursos, mudança climática, perda de biodiversidade, ameaças ao ecossistema, 

envelhecimento da população, etc.) (cf. UNEP, 2012).  

A sustentabilidade do setor financeiro torna-se central na transição para uma economia 

verde e includente, dado a sua capacidade de indução e fomento singular na economia. 

Reconhecendo essa capacidade, diversas iniciativas nacionais e internacionais foram 

empreendidas nas últimas décadas com o intuito de se imprimir a adoção de padrões mais 

responsáveis do ponto de vista ambiental e social. Essas iniciativas ainda têm caráter limitado 

e são, em sua maioria, voluntárias. 

 

2.3.1 Responsabilidade socioambiental dos bancos 

 

A partir da década de 1990, ocorreram diversas iniciativas globais de caráter 

voluntário para regulação socioambiental no mercado financeiro. Estas não só refletiam as 

necessidades das instituições financeiras, como também a expectativa de comunidades e 

organizações sociais e ambientais. Mesmo que essas políticas se restringem a segmentos 

limitados das operações das instituições financeiras, elas são cada vez mais específicas e 

baseadas em análises cada vez mais concretas dos impactos dos investimentos financeiros, 

                                                             
26 It had ceased to be a means to an end and had become an end in itself (STIGLITZ, 2010b, p.43) 
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resultado da evolução da gestão interna dos bancos e pressão externa das organizações sociais 

(cf. MAGALHÃES, 2010).  

Em 1992, na Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, foi criado a United Nation 

Environment Program Finance Initiative (UNEP – FI), uma plataforma entre as Nações 

Unidas e o setor financeiro global para promover a consciência sobre a agenda ambiental do 

setor financeiro. A necessidade dessa parceria surgiu do crescente reconhecimento da relação 

entre as finanças e os desafios sociais, ambientais e de governança (ESG, na sigla em inglês), 

e do papel que as instituições financeiras podem exercer para um mundo mais sustentável (cf. 

http://www.unepfi.org).  

Um grupo de trabalho da UNEP FI formado por instituições financeiras, não 

governamentais e da sociedade civil desenvolveu os Princípios para o Investimento 

Responsável (PRI), que foram lançados em 2006 na Bolsa de Valores de Nova York. A 

adoção desses princípios é voluntária e deve servir como guia para incorporar critérios 

sociais, ambientais e de governança nos processos decisórios de investimentos das instituições 

signatárias.  

A Figura 3 a seguir ilustra evolução do número das instituições signatárias que, em 

abril de 2013, totalizava 1.188 instituições. O total de ativos sob gestão, segundo o PRI, nessa 

mesma data, era de 34 trilhões de dólares. 
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Figura 3 - Evolução do número de instituições signatárias e dos respectivos ativos sob gestão.  

Fonte: http://www.unpri.org/ 

http://www.unepfi.org/
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Além do PRI e do GRI já citados, daremos outros exemplos de padrões de 

responsabilidade socioambiental adotados pelos bancos: os indicadores de sustentabilidade no 

mercado de capitais, os Princípios do Equador, os Princípios do Clima e a Natural Capital 

Declaration (NCD).  

O primeiro índice a considerar aspectos sociais e ambientais na avaliação da 

capacidade das empresas criarem valor aos acionistas foi o DJSI (Dow Jones Sustainability 

Indexes). Lançado em 1999, esta é uma família de índices de bolsas de valores que considera 

empresas orientadas para a sustentabilidade. O DSJSI avalia a performance de 

sustentabilidade das 2.500 maiores companhias listadas no Dow Jones Global Total Stock 

Market Index e funciona como um guia para investimentos em empresas orientadas para a 

sustentabilidade.  

No Brasil, a BM&FBOVESPA estabeleceu, em 2005, o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), que mede o retorno de uma carteira de ações de empresas com 

reconhecido comprometimento com a sustentabilidade. E, em 2010, foi lançado o Índice 

Carbono Eficiente (ICO2), que recalcula o IBrX (indicador composto pelas 50 ações mais 

negociadas), com base nas emissões de gases de efeito estufa das empresas (CDES, 2011, p. 

32). 

Essa iniciativa da BMF&BOVESPA segue uma tendência mundial de incorporar os 

riscos relacionados à mudança climática na análise dos negócios. Uma das primeiras 

iniciativas nesse sentido foi o Carbon Disclosure Project (CDP), uma organização 

internacional que surgiu em 2000 e divulga relatórios sobre as emissões de gases de efeito 

estufa e ações para mitigá-las das grandes empresas. Essas informações são coletadas em 

nome de organizações que detêm ativos financeiros sob gestão, como bancos, fundos de 

pensão, gestoras de ativos e seguradores (cf. https://www.cdp.net).  

Em 2004, um grupo de 52 empresas, dentre elas os bancos Barclays, HSBC, JP 

Morgan Chase e Standard Chartered Bank criaram o Climate Group, com o objetivo de 

estabelecer referências para o desenvolvimento de tecnologias, investimentos e 

financiamentos. O objetivo é acelerar a transição para economias de baixo carbono, conforme 

se verifica no site http://www.theclimategroup.org. E, em 2007, 6 bancos (Bank of America, 

Citi, Credit Suisse, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo) criaram os Carbon 

Principles para avaliar os riscos relacionados a emissões de carbono em empresas do setor de 

energia elétrica, conforme o site http://carbonprinciples.org (MAGALHÃES, 2010). 

Já os Princípios do Equador formam o principal sistema de governança privado e 

internacional de políticas socioambientais no mercado financeiro. Instituições financeiras, a 

http://www.theclimategroup.org/
http://carbonprinciples.org/
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própria International Finance Corporation (IFC)
27

 e organizações não governamentais 

participaram na sua definição. Lançados em 2003, estes princípios servem como referência 

para o setor financeiro gerenciar questões sociais e ambientais em financiamento de projetos 

(project finance)
28

 (Ibidem). Atualmente, 79 instituições financeiras são membros dos 

Princípios do Equador, sendo 9 na África, 5 na Ásia, 34 na Europa, 11 na América Latina, 14 

na América do Norte, 4 na Oceania e 2 no Oriente Médio, de acordo com dados do site 

http://www.equator-principles.com. 

Magalhães (2010, p. 57) resume os 10 princípios que compõem os Princípios do 

Equador: 

 
O princípio 1 define que os projetos devem ser categorizados com base na 

dimensão dos impactos e riscos sociais e ambientais. Os projetos de 
categoria A são aqueles com possíveis impactos heterogêneos, irreversíveis 

ou sem precedentes. Projetos categoria B são aqueles com potenciais 

impactos limitados e em número reduzido, específicos do local, reversíveis e 

mitigáveis. Os projetos categoria C são aqueles sem impactos ou com 
impactos mínimos.  

O Princípio 2 define os procedimentos de avaliação, que é obrigatória para 

projetos de categoria A e B, e as medidas de mitigação e de gestão dos 
impactos. O Princípio 3 define os padrões sociais e ambientais aplicáveis aos 

projetos, seguindo os Padrões de Desempenho da IFC e as diretrizes setoriais 

de meio ambiente, saúde e segurança da IFC e do Banco Mundial. O 

Princípio 4 estabelece a necessidade de um plano de ação e sistema de gestão 
das medidas mitigatórias, corretivas e de acompanhamento dos impactos e 

riscos. O Princípio 5 define que as comunidades afetadas pelo projeto devem 

ser consultadas de forma livre, prévia, informada e culturalmente adequada, 
durante todo o ciclo do projeto. Além disso, um resumo do projeto deve ficar 

à disposição do público durante prazo adequado e em idioma local. O 

Princípio 6 define os procedimentos a serem adotados no projeto para que as 
comunidades afetadas tenham condições de apresentar suas reclamações. O 

Princípio 7 define que as avaliações sociais e ambientais e os planos de ação 

devem ser analisados por um especialista independente. O Princípio 8 

estabelece que o cumprimento da legislação, o plano de ação e a 
obrigatoriedade de relatórios anuais de cumprimento devem fazer parte dos 

instrumentos contratuais do financiamento. O Princípio 9 estabelece a 

obrigatoriedade de monitoramento realizado por especialista social e 
ambiental independente. Finalmente, o Princípio 10 estabelece o 

compromisso das instituições financeiras em divulgar informações sobre a 

implementação dos Princípios do Equador, garantidas as regras de 
confidencialidade apropriadas (EQUATOR PRINCIPLES, 2006, apud 

MAGALHÃES, 2010). 

 
                                                             
27 “A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento global voltada para o 

setor privado nos países em desenvolvimento” (cf. http://www.ifc.org). 
28 “Project finance são unidades econômicas independentes, com ativos e fluxos de caixa independentes, 

entidade jurídica própria e contratos específicos. A gestão do projeto fica a cargo de uma sociedade de propósito 

especifico (special purpose entity – SPE), criada especifica e exclusivamente para o desenvolvimento, o domínio 

e a operação do projeto. Os ativos e fluxos de caixa dos projetos são segregados dos ativos e fluxos de caixa das 

empresas investidoras” (BASEL COMMITTEE, 2006 apud MAGALHÃES, 2010, p. 56). 

http://www.equator-principles.com/
http://www.ifc.org/
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Esses princípios estão em constante revisão pelos bancos signatários e ONGs. A 

alteração mais significativa foi em 2006, quando o valor mínimo para que um project finance 

fosse submetido aos critérios sociais e ambientais passou de US$ 50 milhões para US$ 10 

milhões. 

Mais recentemente, na Rio+20, em 16 de junho, foi lançada a Natural Capital 

Declaration (NCD), documento elaborado por uma parceria entre a Iniciativa Financeira do 

Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP-FI), o Global Canopy 

Programme (GCP), e o Centro de Estudos para Sustentabilidade (GVces) da Escola de 

Administração da Fundação Getúlio Vargas.  

O objetivo da NCD é orientar as instituições financeiras na incorporação de aspectos 

ambientais, sociais e de governança (ESG) nas suas atividades de administração dos riscos, de 

due diligence, de concessão de empréstimos, de investimentos e de seguros. Para tanto, é um 

pré-requisito que as instituições financeiras compreendam os impactos e a dependência do 

capital natural relevantes nos seus produtos e serviços financeiros (empréstimos, 

investimentos e seguros), perfis de risco, carteira de clientes, cadeias de suprimentos e 

oportunidades de negócio. Também devem desenvolver ferramentas adequadas de valoração e 

gestão de riscos, além de um consenso global para a integração do capital natural na 

contabilidade e no processo de tomada de decisão do setor privado. Deve ser criado “um 

sistema financeiro que reporta e, em última instância, considera o uso, a manutenção e a 

restauração do capital natural na economia global” (NATURAL CAPITAL DECLARATION, 

p.2, 2012). Este mesmo documento também destaca a importância do setor público no 

processo:  

 

Devido ao fato do Capital Natural ser parte dos ‘bens comuns globais’ e por 

diversas vezes tratado como um ‘bem’ inesgotável , os governos devem agir 
de forma a criar uma estrutura que regularize e incentive o setor privado – 

incluindo o setor financeiro – a operar com responsabilidade em relação ao 

seu uso sustentável (Natural Capital Declaration, p.2, 2012). 

 

Todas essas iniciativas, mesmo que voluntárias, são acompanhadas pelas organizações 

não governamentais, que pressionam os bancos aderidos a elas a cumprirem o combinado e, 

ao mesmo tempo, pressionam aquelas instituições que não aderiram a princípios de políticas 

socioambientais a fazê-lo. 

Magalhães (2010) apresenta a rede de organizações da sociedade civil no mercado 

financeiro, dividida em três tipos, segundo a sua estratégia: organizações de parceria 

(Rainforest Alliance, IUCN, CI, TNC, Solidaridad), organizações críticas (BankTrack, BWP, 
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Greenpeace, CIEL, RAN, BIC, FoE) e organizações críticas e de parceria (Amnesty 

International, Oxfam, WWF, WRI, Environmental Defense e Sierra Club).  

As ONGs estão constantemente em contanto, independentemente da estratégia que 

seguem, e criam fluxos de informações e um padrão de julgamento do desempenho 

socioambiental dos bancos, “sendo este um dos principais parâmetros para a reputação dos 

bancos nesse campo” (MAGALHÃES, 2012, p. 220). Os bancos são monitorados e avaliados 

periodicamente, e pressionados para adotar padrões socioambientais de conduta. A publicação 

de rankings de políticas socioambientais é uma das formas pelas quais as ONGs influenciam 

os comportamentos dos bancos.  

No entanto, apesar dos avanços na autorregulação dos grandes investimentos, é 

reconhecido o seu limite na ausência de leis e políticas socioambientais (Ibidem). 

 

2.3.2 Cooperação social 

 

É difícil de se imaginar a viabilização de uma regulação internacional baseada em 

princípios de justiça social e progresso sustentável que seja capaz de endereçar diretamente 

aquilo que determina o comportamento dos bancos: seus valores, cultura, ética, incentivos e 

resultados. Ao mesmo tempo, não é fácil estruturar o setor bancário e o próprio capital de 

forma a favorecer as comunidades, os empreendimentos sociais, a equidade intergeracional e 

a redução da pobreza. Voltamos nosso olhar, portanto, a iniciativas que surgem fora do 

âmbito desgovernado do setor financeiro internacional e que buscam atender as necessidades 

da pequena e média empresa, da agricultura familiar, bem como das organizações da 

sociedade civil (JACKMAN, 2013; DOWBOR, 2011). 

Concordamos com Paul Singer, quando diz: “Na sociedade capitalista, os futuros 

individuais dependem de projetos sociais, a grande maioria sonha com futuros que só podem 

se realizar se houver apoio, favorecimento, ajuda, compartilhamento, participação de outros” 

(SINGER, 2003, p. 7). Este apoio, no mercado financeiro, assume a forma de empréstimos. A 

renda não gasta de uns e as poupanças concentradas nos grandes bancos e fundos servem para 

tornar possíveis os projetos de outros, os que possuem crédito. E, para possuir crédito, é 

preciso dar garantias. Quem não pode dar garantias, os nãos ricos, viabilizam com suas 

poupanças, sem saber, os projetos de alguns ricos (ibidem).  

O livro de Paul Singer, Para entender o mundo financeiro (2003), nos ajuda a 

compreender o sentido da Community Reinvestment Act (CRA), uma lei de 1977 estabelecida 
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nos Estados Unidos e que “obriga as instituições de intermediação financeira a aplicarem 

parte pelo menos dos recursos no desenvolvimento das comunidades que afinal são 

proprietárias destes recursos” (DOWBOR, 2011, p. 25): 

 

O Federal Register de 19 de julho de 2001 explicita o objetivo de se 

assegurar que as agências financeiras  “cumpram obrigações continuadas e 

afirmativas para ajudar a satisfazer as necessidades de crédito das 
comunidades locais onde estão autorizadas. Além disso, o Congresso 

instruiu as agências a avaliar o desempenho das instituições (financeiras) em 

responder às necessidades de crédito de toda a sua comunidade” (FEDERAL 

REGISTER, 2001, apud DOWBOR, 2011). 

 

Jackman (2013), em um artigo da publicação Banking 2020: a vision for the future, 

apresenta o desenvolvimento das cooperativas de crédito como uma opção capaz de ter 

considerações éticas nas atividades de financiamento. As cooperativas são essencialmente 

entidades comunitárias, baseadas na confiança de seus sócios, os quais disponibilizam seus 

recursos entre si. Como os sócios se conhecem, o risco financeiro é reduzido. São comuns 

cooperativas agrícolas que permitem aos agricultores comprarem insumos em conjunto e 

venderem, também conjuntamente, a sua produção, e cooperativas de habitação para o 

financiamento de construções residenciais. 

Contudo, o que Jackman propõe vai além, considerando-se que as cooperativas de 

crédito oferecem o que as pessoas precisam (empréstimos a taxas decentes), tomam conta do 

dinheiro e oferecem uma gama crescente de serviços financeiros. O autor propõe incentivos 

para se criar um movimento de cooperativas de crédito no Reino Unido e que seja muito mais 

proativo e difundido.  

Ele ainda cita o exemplo da Irlanda, onde metade da população participa de 

cooperativas, e alega que foi o que manteve a economia funcionando enquanto os grandes 

bancos “implodiram”. Naquele país, as cooperativas estão empenhando esforços para 

racionalizar as suas 410 cooperativas em agrupamentos mais efetivos, sem perder as raízes 

comunitárias, a responsabilidade local e o senso de prudência.  

O resultado esperado seria uma estrutura de varejo mais profundamente enraizada e 

diversificada, “ao pé” dos grandes bancos, e atenderia todas as necessidades financeiras 

cotidianas. Isso potencialmente aumentaria a inclusão financeira, quase certamente elevaria os 

níveis de “alfabetização financeira”, e teria ainda o benefício adicional de encorajar ou forçar 

algum grau de ajuste nos próprios níveis de serviços e ética dos bancos (cf. JACKMAN, 

2013). 
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Para complementar a ideia exposta, é válido observar a possibilidade de as 

cooperativas de crédito ultrapassarem o nível local e formarem cooperativas de segundo grau, 

que são os bancos cooperativos.  

 

Estes atingem dimensões regionais ou nacionais ou mesmo multinacionais, 

sendo possuídos e dirigidos pelas cooperativas (locais) de crédito ou por 

pessoas que elas elegem para este fim. Os bancos cooperativos podem reunir 
fundos ponderáveis para financiar grandes empreendimentos cooperativos: 

indústrias processadoras de produtos agrícolas, frotas de navios de carga 

para exportar e importar produtos de cooperativas, redes de lojas ou 

supermercados de cooperativas de consumo etc. Nestes casos, o 
conhecimento e a confiança mútua continuam sendo a base das transações. 

Os bancos cooperativos tendem a estar ligados às cooperativas agrícolas, 

industriais, de consumo, habitacionais, de saúde, etc., que eles financiam 
(SINGER, 2003, p. 153).  

 

No seu livro Democracia econômica (2011), Dowbor apresenta exemplos na China, na 

Alemanha e na França de estruturas financeiras que atendem as necessidades sociais ao 

“colocar os recursos da comunidade a serviço da própria comunidade” (DOWBOR, 2011, p. 

25). Isso nos mostra que não se trata apenas de uma visão de futuro. Enquanto o mercado 

internacional é dominado pelas grandes corporações, “estão surgindo formas de regulação 

econômica baseadas em valores e participação direta do cidadão” (Ibidem, p. 28). 

E os exemplos são diversos como o Urban Poor Fund International (UPFI), que é 

gerido por uma federação internacional de moradores de favelas que decidi suas prioridades. 

Esse fundo apoiou mais de 200 mil famílias na construção ou reforma de suas casas e na 

garantia da posse de seus lotes (NEULS, 2013). Outro exemplo é a Coalizão Asiática para 

Ação Comunitária, que financiou mais de mil iniciativas comunitárias em 168 cidades, todas 

com pequenos valores (ibidem). 

As mídias digitais permitiram a criação de novas formas cooperativas de apoio a ações 

de relevância social, dentre as quais temos o crowdsourcing, quando se trata de recursos não 

financeiros, e crowdfunding, este último traduzido como financiamento coletivo, e inclui 

doações e filantropia, patrocínio, investimentos e empréstimos, como descrito a seguir: 

 

(...) [estas novas formas cooperativas] têm, muitas vezes, o objetivo de 
ocupar um espaço em que as organizações financeiras não atuam e, 

sobretudo, de vincular o crescimento da organização a preceitos éticos que 

abrangem não apenas inovação como também partilha e luta contra várias 

formas de injustiça e desigualdade. No entanto, é importante assinalar que o 
crowfunding não envolve apenas filantropia: uma das características mais 
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notáveis dessas formas descentralizadas de ação comum é que elas 

misturam, quase sempre, cooperação e competição. O que se recebe passa 

pela capacidade de persuadir, de interessar um determinado público com 
relação ao projeto apresentado. São sempre projetos de risco, mesmo quando 

não compreendem finalidades imediatamente mercantis. Em abril de 2012, 

no Brasil, existiam 21 plataformas de crowdfunding (ABRAMOVAY, 2012, 

p. 168).  
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CAPÍTULO 3 

 

GOVERNANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

A viabilização do desenvolvimento sustentável implica necessariamente o retorno ao 

planejamento. Como em épocas de guerra, trata-se de reestruturar a economia para atender às 

necessidades fundamentais dos seres humanos e administrar a escassez. Perret (2008) cita os 

exemplos da Grã Bretanha e dos Estados Unidos, países defensores do liberalismo 

econômico. Durante a Segunda Guerra, estas nações interferiram na economia. E na Grã 

Bretanha, por exemplo, o governo se empenhou em uma política agrícola para reduzir o mais 

rapidamente possível a dependência alimentar do país, dando prioridade às culturas básicas. 

Os Estados Unidos, a partir de 1942, proibiram a produção e a venda de carros particulares, 

direcionando todos os esforços da indústria para produção de armas. 

Evidentemente, a situação atual apresenta diferenças fundamentais em comparação 

àquela época: primeiramente, “não se trata de enfrentar uma situação excepcional e 

temporária, mas de se empenhar numa transformação histórica e provavelmente irreversível” 

(PERRET, 2003, p. 145). Em segundo lugar, a dimensão da cooperação a ser implantada é 

mundial: a transição para uma sociedade sustentável depende de questões globais, como as 

mudanças climáticas e o processo de acidificação dos oceanos, o que prejudica sua 

capacidade de absorver CO2 e coloca em risco a biodiversidade marinha (cf. ROCKSTRÖM 

et al., 2009).  

Nos exemplos da época da Segunda Guerra, o que é de fato relevante para a 

viabilização do desenvolvimento sustentável é a capacidade de as sociedades mobilizarem 

recursos rapidamente. Isso se deve à capacidade humana de cooperar para enfrentar 

coletivamente as ameaças coletivas, e da capacidade de o Estado recuperar o controle, 

“inclusive em países que, como os EUA e a Grã Bretanha, sempre defenderam a bandeira do 

liberalismo econômico” (PERRET, 2003, p.144). 

Brown (2009) utiliza o exemplo da velocidade da transformação da economia 

americana em economia de guerra, em 1942, para convencer mais pessoas a respeito da atual 

necessidade de mobilização para se salvar a civilização. “A mobilização de recursos, em 

questão de meses, demonstra que um país, e até o mundo podem reestruturar sua economia 

rapidamente quando convencido da necessidade de assim agir” (BROWN, 2009, p. 323).     
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Ainda notamos uma terceira diferença fundamental entre a reestruturação para o 

desenvolvimento sustentável e aquela que ocorreu na economia de guerra, quando havia uma 

forte centralização de poder. Agora, a reestruturação deve ocorrer por meio de um 

planejamento democrático que, segundo Sachs (2012a), deve ser atribuído a partir de um 

diálogo quadripartido entre planejadores, empreendedores, trabalhadores e a sociedade civil 

organizada. A governança democrática é um valor fundador do desenvolvimento sustentável e 

um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem (cf. SACHS, 2004).  

Entendemos por governança a capacidade de as sociedades humanas se governarem 

mediante sistemas de representação, de instituições e processos de negociação, decisão e 

controle. Alguns bens coletivos, como os bens públicos globais, oceanos ou cotas de emissão 

de gás de efeito estufa supõem decisões centralizadas e, consequentemente, autoridades 

internacionais dotadas de importantes poderes de decisão. Já outros, como a gestão do lixo, 

devem ser tratados de maneira descentralizada e participativa. É nesse sentido que falamos em 

governança nos vários níveis – global, nacional e local.  

Dado que as decisões globais são tomadas por associações de estados, as instituições 

internacionais devem ser formadas por estados democráticos que representem 

internacionalmente os interesses de seus cidadãos. Ou seja: “(...) não pode haver governança 

mundial sem sociedade civil mundial capaz de impor objetivos cosmopolíticos aos governos 

nacionais” (PERRET, 2011, p.74).  

 

3.1. Governança global 

 

A expressão “governança global” é utilizada para “designar atividades geradoras de 

instituições (regras do jogo) que garantem que um mundo formado por Estados-nação se 

governe sem que disponha de governo central” (VEIGA, 2013, p. 13). Segundo Lipietz 

(1991), a regulação para resolver as contradições da economia internacional pode ser 

instituída de duas maneiras: uma delas é “pelo peso de uma ou algumas nações hegemônicas, 

essa hegemonia devendo ser, segundo a expressão consagrada, “reforçada de coerção” – o que 

significa que esse “guia” do mundo deve ser também “guarda” do mundo” (LIPIETZ, 1991, p. 

54). A segunda maneira é por meio de um “acordo unânime, e por isso negociado, entre a 

maioria dos países” (Ibidem). No primeiro caso, padrões externos são impostos aos estados; 

no segundo, procura-se regular os impactos que o desenvolvimento de um país pode causar 
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aos demais como, por exemplo, a poluição dos rios e da atmosfera. Este último, certamente, é 

mais adequado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Após a guerra, estabeleceu-se claramente um modelo de regulação baseado na 

hegemonia americana. E, apesar das transformações ocorridas nas instituições da governança 

global nas últimas décadas, ainda não podemos afirmar que o relativo aumento de 

representatividade nas instituições globais indique uma transição do primeiro modelo, 

baseado na hegemonia e na imposição de padrões externos aos estados, para o segundo 

modelo, baseado na unanimidade e voltado à regulação dos impactos do desenvolvimento.  

A governança global do desenvolvimento teve início em junho de 1945 com a 

fundação da Organização das Nações Unidas (ONU). A Carta de Fundação da ONU, adotada 

por seus 51 estados fundadores, estabelece que uma das suas missões principais é favorecer 

condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. 

 
Essa missão começou a ganhar corpo em 4 de dezembro de 1948, com duas 
significativas resoluções da Assembleia Geral (198-III e 200-III). Elas 

estabelecem a divisão do trabalho entre o Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC) e a Secretária-Geral da União e enfatizam a necessidade de que 

o também recém-criado Banco Mundial superasse dificuldades para que 
fossem feitos empréstimos aos países subdesenvolvidos, tratados 

eufemisticamente de “menos desenvolvidos” (VEIGA, 2013, p. 15).   

 

Em 1949, o presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, no seu discurso de 

posse, afirmou o apoio ao desenvolvimento, a ONU e ao Plano Marshall (reconstrução da 

Europa) e criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – uma aliança militar 

intergovernamental para a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade 

externa, com sede em Bruxelas. 

A ordem mundial que vigorou do pós-guerra até o início da década de 1970 – o 

período da “Era de Ouro” do capitalismo – foi a da hegemonia dos Estados Unidos como 

“guia e guarda do mundo”. O acordo de Bretton Woods, em 1944, legitimou a dominância 

americana. Esse acordo instituiu o sistema de paridades fixas entre o dólar e o ouro, e das 

outras moedas com o dólar, e lançou as instituições da base do multilateralismo 

contemporâneo, o trio Bretton Woods: o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (futura OMC), 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD).  

A partir da década de 1970, com o fim do padrão ouro, a arquitetura institucional de 

Bretton Woods se enfraqueceu. Isso foi resultado, fundamentalmente, de três fenômenos 

globais: “(...) globalização acelerada, desregulamentação financeira e novas tecnologias 
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voltadas ao virtual e ao imaterial” (VEIGA, 2013, p. 18). Então, iniciou-se a era da 

desregulação, marcada por diversas crises
29

.  

Em 1975, um grupo de países formou o G-8 − Alemanha, Canadá (que aderiu um ano 

depois), Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e, a partir de 1997, a Rússia. Este 

grupo limitava-se à “coordenação minimalista das políticas macroeconômicas do Norte, em 

tentativas de aumentar a duração entre as crises” (Ibidem, p. 19). Após a crise da Ásia, ficou 

claro que a coordenação das políticas econômicas não poderia deixar de fora países 

emergentes e, em 1999, criou-se um fórum mundial mais representativo, que formaria o G-

20
30

, grupo de países que representa 85% do PIB e dois terços da população mundial (Ibidem, 

p. 21).  

No início, participavam das reuniões os ministros da área econômica e os presidentes 

do Banco Central. Isso, até a crise de 2008, quando os chefes de estado começaram a 

participar. A pauta das reuniões era composta, principalmente, por assuntos econômico-

financeiros, o tema do desenvolvimento, a princípio, não foi incluído. No entanto, os países 

emergentes logo iriam pressionar por reivindicações comuns do “Grupo dos 77”. 

O G-77, hoje G-77+China, formado por 132 países do Sul, foi fundado em 1964, na 

Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), 

cujo secretario geral era o economista Raul Prebisch. A UNCTAD é órgão permanente da 

Assembleia Geral da ONU e um instrumento de pressão dos países subdesenvolvidos por um 

comércio internacional mais justo. Também reivindica melhores contribuições aos países mais 

pobres e melhor distribuição dos poderes nas instituições internacionais.  

Na primeira e na segunda cúpula do G-20, em novembro de 2008 (Washington) e abril 

de 2009 (Londres), embora a prioridade fosse a crise econômica financeira, dois 

compromissos considerados fundamentais pelo G-77 foram reafirmados: os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e o Consenso de Monterrey, já citados anteriormente. 

O tema do desenvolvimento só entrou na pauta das reuniões do G-20 a partir da sua 

quinta cúpula, em novembro de 2010, em Seul, sendo que um Grupo de Trabalho sobre 

desenvolvimento havia sido formado na cúpula anterior, na cidade de Toronto, em junho de 

2010. 

 

                                                             
29 Por exemplo, a crise do México em 1994, a crise da Ásia em 1997, a crise russa em 1998, a “bolha” da internet 

(1997-2000), as falências corporativas (Enron, Worldcom, Arthur Andersen) e a crise financeira iniciada em 

2007. 
30 Grupo formado pelos seguintes países: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, 

Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia, e mais os países do G-8. 
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Em 2010, a cúpula de Seul havia enfatizado que a promoção global do 

desenvolvimento dependeria essencialmente de um crescimento 

compartilhado (shared growth). A sexta cúpula realizada em Cannes, em 
2011, preferiu destacar que esse crescimento fosse forte e equilibrado 

(strong and balanced growth). Já na sétima, em Los Cabos, em 2012, o 

enfoque passou a ser o crescimento verde inclusivo (inclusive green growth) 

(VEIGA, 2013, p. 28).     

  

Veiga (2013) relata que entusiastas dessa última fórmula (crescimento verde inclusivo) 

acreditam que esta não difere da proposta do desenvolvimento sustentável apresentado no 

Relatório Brundtland. E acreditam que o “Projeto da Sustentabilidade” esteja ocupando o 

lugar do projeto do “Consenso de Washington”, que é o de orientar a globalização com base 

na suposta eficiência dos mercados. Entretanto, as discussões do grupo de trabalho do G20, 

claramente influenciadas pelo Banco Mundial e pela OECD, têm a “propensão a evitar um 

dos mais cruciais desafios do desenvolvimento, a grave questão das desigualdades” (VEIGA, 

2013, p. 30). 

Todavia, a questão das desigualdades faz parte das discussões sobre o 

desenvolvimento sustentável, no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), desde sua fundação. Na época, os países em desenvolvimento temiam 

que os problemas ambientais fossem retirados do contexto do desenvolvimento desigual, e 

que as questões ambientais pudessem servir de manobra para dificultar suas exportações (cf. 

VEIGA, 2013). Como vimos anteriormente, foi na Conferência de Founex – que antecedeu a 

Conferência de Estocolmo – com base no princípio de que o desenvolvimento e o meio 

ambiente são integrais e indivisíveis, que se alcançou o consenso entre o Sul e o Norte. 

Apesar da frágil arquitetura em que se encontra o PNUMA, no âmbito das Nações 

Unidas, seu desempenho é indiscutível. Uma das suas contribuições mais significativas é a 

participação no processo que levou a cooperação global para a recuperação na camada de 

ozônio.  

 

3.1.1 Estrutura institucional 

 

A estrutura da governança global é fragmentada. As instituições de Bretton Woods 

sobrevivem com as formações dos agrupamentos de países e as diversas agências e programas 

das Nações Unidas. Essa fragmentação também é notada na estrutura de governança para o 

financiamento internacional do desenvolvimento sustentável, cuja estrutura é formada por 

agências e programas das Nações Unidas, bancos multilaterais de desenvolvimento, fundos 



68 
 

fiduciários multidoadores, iniciativas regionais e agências de cooperação internacional de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (cf. CDES, 2011).        

A ausência de mecanismos concretos de coordenação entre os diversos organismos 

internacionais favorece que seus estados-membros atuem de forma diferente em cada um 

deles, gerando orientações descoordenadas e, muitas vezes, divergentes, além de levar à 

sobreposição e redundância de ações, ou mesmo contradições.  

A Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CDS), da qual se 

esperava o exercício do papel de coordenação e articulação, foi criada em um nível 

hierárquico inferior. Este não lhe ofereceu meios e força política necessários para que execute 

tal função.   

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) tem autoridade 

limitada por responder, dentro da estrutura das Nações Unidas, ao Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC), que, por sua vez, se reporta à Assembleia Geral. Essa estrutura favoreceu, 

desde os anos de 1990, a proliferação de convenções e protocolos, instâncias decisórias 

autônomas com seus respectivos secretariados independentes – como o protocolo de Kyoto, 

que trata das alterações climáticas. 

Essa estrutura institucional fragmentada e sem a devida articulação provoca 

superposição e duplicação de iniciativas e desfavorece a posição estratégica do PNUMA na 

gestão dos processos políticos da sustentabilidade. Consequentemente, a alocação dos 

escassos recursos disponíveis é inadequada, uma vez que o Programa depende de 

contribuições voluntárias dos estados-membros das Nações Unidas. 

 

Esse arranjo financeiro pouco previsível e altamente discricionário 
compromete a estabilidade financeira da organização e sua capacidade de 

planejar além do atual ciclo orçamentário. Compromete, ainda, a autonomia 

do Programa, uma vez que o torna muito dependente de determinados 

Estados-Membros que, assim, exercem indesejada influência no 
estabelecimento da agenda do PNUMA. Nos últimos anos, verificou-se 

substantiva redução das contribuições voluntárias ao Fundo Ambiental do 

PNUMA, as quais foram sendo gradativamente substituídas por 
contribuições “carimbadas” em crescente proporção em relação ao 

orçamento total do PNUMA (CDES, 2011, p. 34). 

 

O termo “carimbadas” (earmarked contributions)
31

, no trecho acima, extraído do 

Documento de Contribuição Brasileira para a Rio+20, refere-se às contribuições dos Estados-

membros, órgãos das Nações Unidas, outras organizações, agentes não estatais e indivíduos, 

                                                             
31 http://www.unep.org/about/funding/AboutOurFunding/EarmarkedContributions/tabid/131365/language/en-

US/Default.aspx 

http://www.unep.org/about/funding/AboutOurFunding/EarmarkedContributions/tabid/131365/language/en-US/Default.aspx
http://www.unep.org/about/funding/AboutOurFunding/EarmarkedContributions/tabid/131365/language/en-US/Default.aspx
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para atividades específicas do programa, serviços e instalações para projetos individuais. A 

dominância desse tipo de contribuição no orçamento da instituição prejudica sua capacidade 

de planejamento, pois são as contribuições já direcionadas que definem as prioridades de 

atuação da instituição.  

A atual dimensão dos desafios ambientais globais requer que a estrutura atual seja 

reformada. Seria desejável unificar o discurso de cada Estado nos diversos organismos 

internacionais para dar mais coerência ao sistema e incorporar a visão da sustentabilidade ao 

paradigma de atuação de todas as instituições econômicas, sociais e ambientais, reforçando a 

visão da integralidade do aspecto ambiental e social do desenvolvimento (CF. CDES, 2011). 

A sugestão do Documento Brasileiro de Contribuição para a Rio+20 (2011) é de que o 

ECOSOC – por ser um dos principais órgãos das Nações Unidas – tenha o campo de ação 

estendido por mais de 70% dos recursos humanos e financeiros de todo o sistema das Nações 

Unidas, transformando em Conselho de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

Além disso, sugere-se também o fortalecimento do PNUMA por meio do estabelecimento da 

“participação universal no Conselho de Administração do PNUMA e de contribuições 

obrigatórias, de acordo com escala a ser estabelecida nos mesmos padrões de outras 

organizações das Nações Unidas” (CDES, 2011, p. 24).  

 

3.2. Estados democráticos e cidades sustentáveis 

 

O processo de internacionalização, a partir da superação das fronteiras nacionais pelos 

fluxos financeiros e de produtos que teve início na década de 1960, aumentou a influência 

externa nas políticas nacionais. A interdependência global diminuiu a autonomia das nações 

de estabelecerem objetivos de política interna, criando “um sistema de atividades econômicas 

para as quais os territórios e fronteiras de Estados não constituem o esquema operatório 

básico, mas apenas fatores complicadores” (HOBSBAWN, 2009, p. 272).  

A revolução nos transportes e meios de comunicação permitiu às indústrias dividirem 

a produção de um único artigo entre vários países. Tornou-se possível às multinacionais 

subcontratarem mão-de-obra mais barata nos países em desenvolvimento, enquanto 

controlavam centralmente toda a produção (HOBSBAWN, 2009, p. 276; LIPIETZ, 1991, p. 

45).   

Lipietz (1991) denomina esse período, que se inicia com o fim dos “anos dourados do 

capitalismo”, de liberal produtivismo, quando o objetivo passa a ser a modernização do 
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aparelho produtivo para enfrentar a competição internacional por meio do livre comércio e da 

livre empresa. Trata-se de um círculo vicioso, no qual não há justificativas políticas ou morais 

superiores, diferentemente do produtivismo do século XIX, que “almejava assegurar a 

felicidade coletiva, encorajando cada um a buscar o enriquecimento individual” (LIPIETZ, 

1991, p. 58). 

O financiamento offshore foi “uma das primeiras formas de transnacionalismo a 

desenvolver-se e também uma das que demonstraram mais vividamente a maneira como a 

economia capitalista escapava do controle nacional, ou de qualquer outro” (HOBSBAWN, 

2009, p. 272). O setor financeiro dominou o processo de rápida integração econômica 

internacional nos anos de 1980, diferentemente da internacionalização econômica ocorrida um 

século antes (cf. KREGEL, 1996, p. 32).  

As mudanças na esfera política foram parte fundamental deste processo. Desde o 

início dos anos de 1980 as ideias neoliberais da primeira-ministra Margaret Thatcher (que 

governou o Reino Unido de 1979 a 1990) e do presidente americano Ronald Reagan (que 

ficou no poder de 1981 a 1989) prevaleceram sobre as políticas do bem-estar social do pós-

guerra.   

As parcerias sociais entre governo, capital e trabalho “foram barbaramente atacadas 

pelos crescentes teólogos do livre mercado sob o nome de corporativismo” (HOBSBAWN, 

2009, p. 277). As medidas neoliberais foram adotadas por diversos países por meio das 

recomendações do FMI baseadas no Consenso de Washington: estabilizar, privatizar e 

liberalizar.  

Agindo globalmente em mercados desregulamentados, as corporações transnacionais 

assumiram enorme poder econômico e político. Por meio de fusões e aquisições, poucas 

grandes e poderosas corporações dominaram o mercado mundial. Um estudo recente do 

Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica (ETH) (2010) mostra como o controle 

corporativo global se concentra nas mãos de poucas empresas que se articulam entre si. É a 

primeira pesquisa da arquitetura da rede internacional de propriedade, junto com a 

computação do controle que possui cada ator global. Dowbor (2012) descreve a metodologia 

utilizada nessa pesquisa: 

 

A metodologia é muito clara. Selecionaram 43 mil corporações no banco de 
dados Orbis 2007 de 30 milhões de empresas, e passaram a estudar como se 

relacionam: o peso econômico de cada entidade, a sua rede de conexões, os 

fluxos financeiros, e em que empresas têm participações que permitem 
controle indireto. Em termos estatísticos, resulta um sistema em forma de 

bow-tie, ou “gravata borboleta”, onde temos um grupo de corporações no 
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“nó”, e ramificações para um lado que apontam para corporações que o “nó” 

controla, e ramificações para outro que apontam para as empresas que têm 

participações no “nó” (DOWBOR, 2012, p. 2).         

 

O resultado do estudo é que o controle das empresas transnacionais (ETNs) do mundo 

é altamente concentrado: o “nó” forma um núcleo de empresas transnacionais (ETNs) 

fortemente articulado. Três quartos da propriedade das firmas do núcleo ficam no próprio 

núcleo, o qual detém a maior parte das participações umas das outras. Oitenta por cento do 

controle sobre o valor de todas as ETNs estão nas mãos dos 737 principais atores. E ainda três 

quartos do núcleo são intermediários financeiros (DOWBOR, 2012).  

Utilizando metodologia semelhante à utilizada na pesquisa do ETH, o Instituto Mais 

Democracia e o EITA – Educação, Informação e Tecnologia para a Autogestão – respondem à 

pergunta “quem são os donos do Brasil?”. No ranking dos proprietários (cf. 

http://www.proprietariosdobrasil.org.br), a Blessed Holdings, controladora da JBS S.A., 

aparece em sétimo lugar. Esta corporação é citada no trecho abaixo, extraído de Os estranhos 

caminho do dinheiro (2013), um exemplo de como as corporações exercem o poder e 

influenciam as decisões políticas a favor dos seus próprios interesses: 

 

A Friboi é da JBS, o maior grupo mundial na área de carne. O pesquisador 

Alceu Castilho constata: “Existe uma bancada da Friboi no Congresso, com 

41 deputados federais eleitos e 7 senadores. Desses 41 deputados financiados 

pela empresa, apenas um, o gaúcho Vieira da Cunha, votou contra as 

modificações no Código Florestal. O próprio relator do código, Paulo Piau, 

recebeu R$ 1,25 milhão de empresas agropecuárias, sendo que o total de 

doações para a sua campanha foi de R$ 2,3 milhões. Então temos algumas 

questões. Por que a Friboi patrocinou essas campanhas? Para que eles 

votassem contra os interesses da empresa? É evidente que a Friboi é a favor 

das mudanças no Código Florestal. A plantação de soja empurra os rebanhos 

de gado para o Norte, para a Amazônia, e a Friboi tem muito interesse nisso. 

Será que é mera coincidência que somente um entre 41 deputados 

financiados pela empresa votou contra o novo código? (DOWBOR, 2013a, 

p. 9). 

 

O exemplo da votação das mudanças do código florestal, citado acima, explicita a 

incompatibilidade do sistema político atual com os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Pois, quando a política se curva aos interesses econômicos do mercado, as decisões políticas 

não são capazes de considerar a perspectiva de longo prazo e priorizar o direcionamento de 

http://www.proprietariosdobrasil.org.br/
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recursos para garantir os meios de vida da população, enquanto a capacidade de regeneração 

ecossistêmica é preservada.  

O financiamento privado das campanhas políticas monta as bancadas no congresso – 

uma apropriação privada da política pública –, as quais definem a prioridade na alocação dos 

recursos: “as grandes obras das empreiteiras, estradas rodoviárias em vez do transporte 

ferroviário ou aquático, o agronegócio em vez da agricultura familiar, a grande empresa em 

vez da pequena e assim por diante” (DOWBOR, 2013a, p. 13). Assim, os recursos públicos 

são desviados para atender a interesses privados. 

A retomada do papel indutor e regulador do estado são fundamentais para o 

favorecimento da adoção de práticas econômicas e processos produtivos mais sustentáveis. 

Porém, “não se trata de retomar ao dirigismo do passado, mas reconhecer no estado um fator 

indispensável de coerência” (PERRET, 2011, p. 64). Os meios de intervenção do estado 

podem ser categorizados em três grupos distintos: regulamentação, incentivos e persuasão, ou, 

segundo a expressão, “bastões, cenouras e sermões” (sticks, carrots and sermons).  

Considerando as estratégias para o desenvolvimento sustentável, algumas práticas 

devem ser proscritas, como não poluir um rio e respeitar os limites das reservas ambientais. 

Os incentivos como forma de se integrar as externalidades ecológicas nos preços, apesar de 

sua limitação devido à dificuldade de avaliar e precificar os impactos em todas as dimensões 

do meio ambiente, quando bem dimensionados, são importantes para a promoção de padrões 

de aproveitamento de recursos sustentáveis. “No momento, entretanto, a maior parte dos 

subsídios está mal direcionada. Os subsídios aos combustíveis fósseis, energia nuclear, 

transporte rodoviário e pesca têm um efeito perverso devastador” (SACHS, 2002, p. 56-7).  

Sobre os “sermões”, Perret (2011) discorre da seguinte forma: 

 

O papel dos “sermões” é fundamental a médio e longo prazo. Não se trata 

tanto de pregar moral às pessoas quanto de informá-las das consequências de 

seus atos, de fazer que partilhem um certo número de preocupações e de 
convencê-las da existência de uma vontade coletiva de enfrentar os 

problemas. Existe uma vasta gama de comportamentos que só podem ser 

modificados pela educação e pela persuasão. Só existe esse meio, por 
exemplo, para dissuadir as pessoas de lançarem porcarias no campo. Além 

de tudo, as coerções e os incentivos funcionam tanto melhor quando as 

pessoas são conscientes e bem informadas (PERRET, 2011, p. 65).     

 

As três categorias (regulamentação, incentivos e persuasão) devem estar em sinergia, 

assim como a atuação coerente do estado, para que o governo não emita sinais incoerentes ou 

contraditórios. O estado deve ser o exemplo, mesmo porque a adoção de critérios sociais e 
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ambientais nas compras públicas, devido ao tamanho deste setor, já é por si só um incentivo à 

atuação responsável dos outros setores da economia.  

 

A aquisição de bens e serviços por agentes públicos – as chamadas 

contratações públicas ou compras governamentais –, representam parte 

significativa da economia internacional: cerca de 15% do PIB mundial. A 
adoção horizontal de critérios que privilegiam, por exemplo, a vida útil dos 

produtos, sua reutilização e reciclagem, a redução da emissão de poluentes 

tóxicos, o menor consumo de matérias-primas ou energia, ou que beneficiem 
pequenos produtores ou comunidades extrativistas, teria impacto 

significativo na promoção do desenvolvimento sustentável. A utilização de 

tais critérios de sustentabilidade social e ambiental nos procedimentos de 
contratações públicas poderia, ainda, favorecer a adoção de padrões 

sustentáveis de produção pelos agentes privados, criando mercado e 

garantindo escala para a implementação de novas tecnologias (CDES, 2011, 

p. 29). 

 

A crise financeira e econômica, que teve início em 2007-2008, e também a atual crise 

ecológica, reforçam a necessidade do resgate do poder regulador do estado, de forma a 

subordinar o mercado aos objetivos fixados pelo poder. “Se quisermos que as empresas 

inscrevam suas estratégias na perspectiva do desenvolvimento sustentável, será preciso situá-

las num âmbito coerente de incentivos econômicos, exigências regulamentares e pressões 

morais” (PERRET, 2011, p. 106). No entanto, a atuação do estado é limitada. 

Independentemente do partido político que esteja no poder, este não consegue se contrapor 

aos interesses dos grupos econômicos hegemônicos e garantir os interesses da sociedade civil 

e a atuação responsável dos mercados (PEREIRA; CABRAL, 2013, p. 14).  

Fica evidente como a democracia representativa é completamente frágil. As 

manifestações de junho de 2013, no Brasil; o movimento Occupy Wall Street, em Nova York; 

a atuação do 15M na Espanha com o grito “Democracia Real Ya!”, dentre outras 

manifestações, como as da Turquia e da Grécia, e mesmo em outros países, mostraram a 

insatisfação da população para com a falta de representatividade política.  

Com isso, somamos mais uma crise às demais: a crise de representatividade política. 

Segundo o filósofo Vladimir Safatle, professor da USP, esta crise foi percebida por vários 

países com o aprofundamento da crise econômica de 2008, quando notaram que “não tinham 

estrutura democrática suficiente para colocar o setor mais “mafioso” do sistema financeiro 

internacional no seu devido lugar” (CABRAL; RIBEIRO, 2013, p. 20).  

A legitimidade do sistema como um todo está sendo questionada. Isso foi visto em 

manifestações em várias partes do mundo. O que se espera é um estado verdadeiramente 

democrático, capaz de privilegiar a vontade coletiva, como consta na evolução mais recente 
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do conceito de governo apresentada no Relatório Mundial sobre o Setor Público, elaborado 

pelas Nações Unidas em 2005, o responsive governance, traduzido por Dowbor et. al. (2010) 

como “governança participativa”. 

Nesse modelo, “as chefias escutam melhor o cidadão, e onde é a participação cidadã, 

através de processos mais democráticos, que assegura que os administradores serão mais 

eficientes, pois mais afinados com o que deles se deseja” (DOWBOR et al., 2010, p. 10).  

 

O novo modelo que emerge está essencialmente centrado numa visão mais 

democrática com participação direta dos atores interessados, maior 
transparência com forte abertura para as novas tecnologias da informação e 

comunicação, e soluções organizacionais para assegurar a interatividade 

entre governo e cidadania. A visão envolve “sistemas de gestão do 

conhecimento mais sofisticados”, com um papel importante do 
aproveitamento das novas tecnologias de informação e comunicação 

(DOWBOR et al., 2010, p. 11).       

 

Assim, surge uma alternativa à fé na “mão invisível” dos mercados e à centralização 

do poder “nas mãos” do estado: a gestão integrada e participativa, a qual permite aos cidadãos 

participarem das decisões que afetam suas vidas. Nesse modelo, a organização civil e as 

estruturas tradicionais, como os sindicatos, devem exercer um “contrapeso” democrático às 

estruturas das elites tradicionais e das corporações. As organizações da sociedade civil devem 

atuar de modo a alinhar a gestão da política com a necessidade dos cidadãos. O 

empoderamento das comunidades para que controlem os projetos pelos quais serão 

impactadas tem, por conseqüência, a racionalidade no uso dos recursos e o equilíbrio entre os 

interesses da empresa e da comunidade (cf. DOWBOR, 2008).  

As ações do governo devem se apoiar nos mecanismos locais e participativos. É 

válido, neste sentido, conhecer a conclusão da conferência das Nações Unidas sobre os 

municípios e o meio ambiente: “as políticas ambientais somente serão efetivamente 

implementadas quando as populações interessadas, município por município, decidam 

defender a sua qualidade de vida” (DOWBOR, 2008, p. 11). 

As comunidades se organizam e surgem redes de cooperação entre si, como é o caso 

do C40, um grupo de cidades ao redor do mundo que se uniram para debater, criar e pôr em 

práticas medidas para combater a mudança climática. São promovidos encontros com 

representantes das maiores cidades do mundo, tendo-se como mote “as cidades têm poder de 

mudar o mundo”. Para tanto, é feito o intercâmbio de ações que deram certo, as quais 

cooperam para a redução das emissões de gases de efeito estufa e criam sistemas de 

monitoramento. O grupo foi formado por 40 cidades, de onde o nome. Hoje, porém, são 58 



75 
 

cidades que participam do grupo, dentre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (cf. 

www.c40.org).  

No Brasil, a Rede Nossa São Paulo (movimento lançado em 2008 e do qual participam 

cerca de 700 organizações da sociedade civil) e a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e 

Sustentáveis (lançada em 2008, em Belo Horizonte) se uniram em 2010 para lançar a 

Plataforma Cidades Sustentáveis. Esta plataforma disponibilizou experiências de 

sustentabilidade implantadas com sucesso em várias cidades do mundo e propôs uma carta-

compromisso aos candidatos ao governo do estado e ao Senado Federal: uma gestão pública 

voltada ao desenvolvimento justo e sustentável nas cidades. A iniciativa contou com parceria 

e patrocínio de diversas organizações e empresas (CIDADES SUSTENTÁVEIS). 

Já em 2011, foi lançado o Programa Cidades Sustentáveis, do qual o Instituto Ethos 

também participa, o qual incorporou a Plataforma Cidades Sustentáveis. “Com foco nas 

eleições municipais de 2012, o Programa inovou ao apresentar ferramentas importantes para o 

engajamento dos candidatos e o acompanhamento da sociedade civil” (CIDADES 

SUSTENTÁVEIS). 

 

[A visão da organização comunitária que desaparece após ter obtido a sua 

reivindicação] está evoluindo gradualmente para a compreensão de que as 

comunidades estão simplesmente aprendendo a participar da organização do 
seu espaço de vida, e de que o processo está mudando profundamente a 

forma como nos organizamos como sociedade, na medida em que assegura a 

transição de uma democracia representativa, exercida a cada quatro anos na 
boca da urna, para uma democracia participativa e permanente (DOWBOR, 

2008, p. 8). 

 

3.3. Definindo objetivos e medindo resultados 

 

O sentido do desenvolvimento sustentável − garantir uma vida boa e confortável para 

a geração atual, sem comprometer as possibilidades das futuras gerações – inclui 

necessariamente o planejamento. Considerando a definição sucinta de M. Kalecki de 

planejamento como “ideias variantes” sobre ações futuras (cf. SACHS, 2012a), entendemos 

seu caráter dinâmico. Isso nos ajuda a compreender a evolução das discussões sobre 

indicadores que sirvam para definir uma visão de futuro e medir o progresso em direção ao 

desenvolvimento sustentável.  

Existem diversas propostas de indicadores que propõem a inclusão da esfera 

ambiental, e de aspectos gerais do bem-estar social na avaliação do progresso dos países, 

considerando as deficiências do indicador do Produto Interno Produto (PIB) para esse fim. 

http://www.c40.org/
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Aqui, concentraremos a exposição na primeira referência de novos indicadores, a proposta de 

Nordhaus e Tobin (1972), a qual já nos referirmos anteriormente, e na proposta da Comissão 

Stiglitz (2009). 

Essas duas propostas são completamente diferentes. Enquanto a primeira sugere 

ajustes ao PIB e conclui que este pode ser utilizado para avaliar o sucesso das políticas 

públicas, a segunda apresenta uma proposta completamente diferente. A sua ideia principal é 

a disponibilização de bases de dados que permitam a elaboração de diferentes indicadores e 

que ainda sejam considerados aspectos qualitativos. Nesse último caso, notamos que a ideia 

dinâmica do planejamento é incorporada, pois não engessa a ideia de progresso em um único 

indicador. 

O crescimento do PIB ainda é considerado como uma medida de sucesso das políticas 

nacionais, apesar das críticas constantes ao uso desse indicador como medida de bem-estar. O 

PIB é formado pelo valor agregado de mercado de todos os bens e serviços finais 

comercializados em um determinado período, mais o custo de produção dos serviços públicos 

(educação, saúde, etc.). Ele é medido a um poder de compra constante de um determinado ano 

base, para eliminar o efeito preço (inflação ou deflação). 

O PIB é um fluxo de riqueza comercial e monetário e mede a capacidade produtiva de 

um país. É consenso entre economistas que ele não é uma medida do bem-estar social. No 

entanto, a associação entre o crescimento da produção e o aumento do emprego faz desse 

indicador uma medida do bem-estar econômico. E, com base no argumento de que o bem-

estar total (bem-estar total = bem-estar econômico + bem-estar não econômico) sempre se 

move na mesma direção do bem-estar econômico, torna-se plausível considerá-lo como 

medida de sucesso das políticas nacionais (DALY; COBB, 1994, p. 146). 

A relação direta entre crescimento e emprego é vista como algo positivo, mas o que de 

fato melhorou e para quem melhorou refere-se a como os benefícios do aumento da produção 

estão distribuídos. O PIB per capita não explica nada sobre a distribuição de renda na 

economia e tem outras deficiências. Por exemplo, só considera atividades mercantis e ignora a 

depreciação de recursos naturais e humanos.  

 

Ao contar como produção atividades que tendem a reduzir as chances de 
uma prosperidade futura, o PIB fornece uma informação ambígua sobre a 

riqueza da nação. A última baleia será contabilizada pelo preço de sua carne, 

mas a perda do capital natural que representará o desaparecimento da espécie 
estará ausente das contas (PERRET, 2011, p. 69).  
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Atualmente, os críticos apontam quão alto são os custos psicológicos, sociais e 

ecológicos do crescimento do PIB. O que se pergunta é se o crescimento econômico medido 

pelo PIB realmente contribui para o bem-estar total das pessoas. E se realmente faz sentido 

descartar a possibilidade de que o crescimento no bem-estar econômico pode ocorrer à custa 

de um decréscimo no bem-estar não econômico, podendo, assim, resultar na diminuição do 

bem-estar total. 

A primeira referência sobre novos indicadores, o artigo de Nordhaus & Tobin (1972), 

procura justamente demonstrar que, apesar de suas imperfeições, o PIB existente tem 

correlação suficiente com o bem-estar econômico, e dispensa o uso de um indicador 

específico de bem-estar. Lê-se em uma das passagens do artigo em questão: “o progresso 

indicado pela contabilidade nacional convencional não é simplesmente um mito que evapora 

quando utilizamos uma medida orientada para o bem-estar” (NORDHAUS & TOBIN, 1972, 

p. 13, tradução nossa)
32

. 

A princípio, Nordhaus e Tobin reconhecem que a maximização do PIB não é um 

objetivo apropriado da política, e sugerem ajustar as discrepâncias entre o PIB e o bem-estar 

econômico, criando um indicador de bem-estar. Primeiramente, em vez de medirem a 

produção, como é feito no PIB, medem o consumo, pois o que importa para o bem-estar 

econômico é o consumo per capita, e não a produção. Os autores subtraem parte do produto 

líquido para tornar o nível de consumo per capita sustentável, dado que, para uma população 

crescente, é necessário reinvestir parte do produto líquido para se garantir o nível per capita 

do consumo. Eles também admitem o capital do governo e reclassificam as despesas com 

educação e saúde como investimento em capital. 

Outro ajuste feito é classificar certas despesas como necessidades inevitáveis, e não 

como um consumo que contribua para o bem-estar. Exemplo disso são as despesas com 

transporte para o trabalho, pois o aumento do PIB que resulta do aumento do tempo que as 

pessoas levam para chegar ao trabalho não se reflete em aumento do bem-estar, assim como 

serviços de segurança, serviços sanitários, manutenção de estradas e despesas com o sistema 

de defesa nacional. Também é necessário considerar o lazer e os trabalhos não remunerados, 

variáveis difíceis de serem valoradas, bem como as externalidades negativas relacionadas ao 

crescimento, que os autores consideram mais aparentes na vida urbana. Após os ajustes, os 

autores comparam os resultados obtidos para a medida de bem-estar econômico (MEW) aos 

dados sobre o produto líquido. 

                                                             
32 The progress indicated by conventional national accounts is not just a myth that evaporates when a welfare-

oriented measure is substituted” (NORDHAUS & TOBIN, 1972, p. 13). 
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Na conclusão, comparam os resultados obtidos para a medida de bem-estar 
econômico (MEW) aos dados sobre o produto líquido (NNP na sigla em 

inglês), em vez de compará-los ao PNB (GNP na sigla em inglês), o que 

teria sido bem mais coerente com o objetivo do trabalho. Se não tivessem 
usado tal subterfúgio, certamente teriam chegado à conclusão inversa. E o 

pior é que hoje chega a ser difícil acreditar que a dupla não tenha incluído 

estimativas de nenhum dano ambiental ou depleção de recursos naturais nos 

cálculos do que chamaram de "MEW-S": "Medida de Bem-estar Econômico 
Sustentável" (VEIGA, 2010, p. 4). 

 

Após a década de 1990, surgiram vários novos indicadores, mas nenhum ganhou a 

popularidade do PIB. O indicador que teve maior repercussão foi o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Este é um exemplo de indicador sintético, que agrega outras variáveis ao PIB, em 

vez de buscar ajustar o PIB para que se torne um indicador de bem-estar. 

 

Esse índice é simplesmente a média de três indicadores que permitem, cada 
um, classificar os países numa escala de 0 a 1: o produto interno bruto (PIB) 

por habitante (expresso em paridade de poder de compra), a expectativa de 

vida no nascimento e o nível de instrução (medido por um indicador que 
alia, para dois terços, a taxa de alfabetização dos adultos e, para um terço, o 

índice de escolaridade) (GADREY; CATRICE, 2006, p. 25).      

 

Este indicador, ao agregar variáveis ao PIB, em vez de ajustá-lo, já reflete, de maneira 

mais adequada, a realidade. Ainda quando calculado para os municípios, o IDH-M, fornece 

informações importantes para a gestão publica e a avaliação das desigualdades regionais de 

um país. 

Aqui, como exemplo, vale a pena comentar a recentemente publicação do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Este estudo, resultado de um trabalho em conjunto 

do PNUD, IPEA e da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, além de numerosos 

consultores externos, com dados do IBGE, apresenta a evolução dos indicadores nos 5.565 

municípios do país, no período de 1991 a 2010. 

 

O dado mais global mostra que nestas duas décadas o IDHM passou de 
0,493, ou seja, “Muito Baixo”, para 0,727, “Alto”. Isto representa um salto 

de 48% no período. Em 1991 o Brasil contava 85,8% de municípios 

brasileiros no grupo Muito Baixo, em 2010 apenas 0,6%, ou seja, 32 
municípios. O caminho que temos pela frente ainda é imenso. O Nordeste 

ainda apresenta 1.099 municípios, 61,3% do total, com índice Baixo, na 

faixa dos 0,50 e 0,60 no IDHM. Mas o que o dado geral representa para este 
país dividido é imenso: a interiorização do desenvolvimento (DOWBOR, 

2013b). 
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3.3.1 Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi 

 

Um dos principais trabalhos sobre medidas alternativas ao PIB para orientar decisões 

políticas é o da comissão liderada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi. Esta 

comissão foi formada em fevereiro de 2008, a pedido de Nicholas Sarkozy, presidente da 

França na época, e deu origem ao Report by the Comission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress (CMEPSP).  

Esse relatório enfatiza a necessidade de se melhorar o entendimento sobre o uso mais 

adequado para cada medida. O PIB é uma medida da produção, e é essencial para monitorar a 

atividade econômica, mas inadequada para avaliar as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais do bem-estar. No entanto, ele ainda é, muitas vezes, tratado como se fosse uma 

medida do bem-estar econômico. Isso, apesar da diferença entre a informação contida nos 

dados agregados do PIB e o que realmente importa para o bem-estar das pessoas parece estar 

aumentando com o tempo (cf. STIGLITZ, 2009).  

Avaliar o bem-estar da população a partir de medidas da produção pode levar a 

conclusões enganosas sobre a qualidade de vida das pessoas e implicar em decisões políticas 

erradas. É consenso, por parte dos integrantes da comissão, que o PIB precisa ser ajustado 

para refletir as mudanças estruturais que caracterizam a evolução da economia moderna. Ao 

mesmo tempo, é preciso dar maior ênfase às medidas do bem-estar e medidas que capturem a 

sustentabilidade.  

O documento também destaca a importância da separação da avaliação do bem-estar 

atual da avaliação da sustentabilidade, pois são duas coisas diferentes: o bem-estar atual está 

relacionado tanto aos recursos econômicos, como a renda, quanto aos aspectos não 

econômicos da vida das pessoas (o que fazem, o que podem fazer, como se sentem e em qual 

meio ambiente vivem). Se o nível de bem-estar atual pode se sustentar ao longo do tempo, ele 

depende da transferência, para as futuras gerações, dos estoques de capital que importam para 

a vida das pessoas (natural, físico, humano e social) (STIGLITZ, 2009, p. 11).  

O bem-estar deve ser medido por um sistema plural, que considere, simultaneamente, 

as várias dimensões chave que determinam a qualidade de vida das pessoas. As dimensões 

consideradas no relatório são as seguintes:  

i. padrão material de vida (renda, consumo e riqueza); 

ii. saúde; 
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iii. educação; 

iv. atividades pessoais, inclusive o trabalho; 

v. voz política e governança; 

vi. relações sociais e relacionamentos; 

vii. meio ambiente (condições atuais e futuras); 

viii. insegurança de natureza econômica e física. 

As medidas de bem-estar não devem se restringir a captar os níveis médios das 

variáveis que determinam o bem-estar de uma comunidade, mas devem documentar a 

diversidade de experiências das pessoas e as relações entre as várias dimensões da vida das 

pessoas da comunidade (Ibidem, p. 12). Dado que alcançar a ampla gama de dimensões do 

bem-estar, mesmo com os avanços tecnológicos, ainda é muito difícil, o relatório sugere como 

um caminho possível começar medindo-se o bem-estar material ou o padrão material de vida.  

São cinco as recomendações apresentado no relatório para a medição do padrão 

material de vida das pessoas: 

 1) Avaliar o bem-estar material a partir da renda e do consumo, e não da produção – o 

padrão material de vida está mais associado à renda nacional líquida, à renda real das famílias 

e ao consumo. A produção pode se expandir enquanto a renda decresce ou vice versa, quando 

são consideradas a depreciação, os fluxos de renda para fora ou para dentro do país, e as 

diferenças de preços entre a produção e os produtos consumidos. 

 2) Dar ênfase a perspectiva das famílias – existem fatores que influenciam na renda 

real das famílias como: a transferência entre setores (os impostos pagos ao governo e os 

benefícios que este propicia para a sociedade, como os serviços subsidiados na área da saúde 

e da educação) e os juros pagos, sobre os empréstimos contraídos pelas famílias, para as 

corporações financeiras. 

 3) Considerar a renda e o consumo juntamente com a riqueza – a renda e o consumo 

são meios de alcançar o bem-estar material, mas os estoques de riqueza também devem ser 

considerados; uma família, que utiliza sua riqueza para adquirir bens de consumo, está 

aumentando o seu bem-estar presente, mas à custa de bem-estar futuro. 

 4) Ressaltar a distribuição de renda e de riqueza – a média da riqueza e do consumo de 

uma comunidade são estatísticas importantes, mas não dizem tudo sobre o bem-estar dessa 

comunidade. É indispensável considerar indicadores que reflitam como o consumo, a renda e 

a riqueza estão distribuídos nessa comunidade. Ainda é importante ressaltar que, por exemplo, 
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uma família com renda abaixo da média e riqueza acima da média não está, necessariamente, 

em situação pior do que uma família com renda acima da média e riqueza abaixo da média. 

 5) Ampliar as medidas de renda para atividades não mercantis – muitos serviços que 

as famílias produzem para elas mesmas e também alguns produtos para consumo próprio não 

são consideradas nas medidas de renda e de produção, apesar de constituírem um aspecto 

relevante da atividade econômica. Uma forma de contornar a falta de informação necessária 

para a mensuração das atividades não mercantis é começar a partir de informações sobre 

como as pessoas ocupam seu tempo. A forma como as pessoas ocupam seu tempo e qualidade 

do lazer que desfrutam são aspectos importantes do nível de bem-estar de uma comunidade.  

Tanto as dimensões objetivas quanto as subjetivas do bem-estar são importantes para 

se medir a satisfação que as pessoas têm com suas vidas. O aprimoramento de dados 

estatísticos e o desenvolvimento de metodologias para que as dimensões subjetivas do bem-

estar sejam captadas e para que haja melhor entendimento sobre como a evolução de uma 

variável interfere nas demais são de fundamental importância para o direcionamento das 

políticas que visam ao aumento do bem-estar da população.  

Medidas dessas variáveis devem ser desenvolvidas e utilizadas para indicar a 

satisfação que as pessoas têm para com a própria vida e orientar as políticas. Isso requer dados 

objetivos e subjetivos: é necessário aprimorar as medidas atuais, a partir da identificação das 

suas falhas, e avançar na capacidade estatística em áreas nas quais os indicadores 

permanecem deficientes, como o uso do tempo livre. Para tanto, a comissão faz cinco 

recomendações que serão apresentadas de forma resumida a seguir:  

 1) A qualidade de vida das pessoas depende, além das condições objetivas, das suas 

capacidades ou aptidões (capabilities). Ou seja, a extensão do seu conjunto de oportunidades 

e a sua liberdade de escolher, dentre esse conjunto de oportunidades, a vida que valorizam. 

Mesmo que isso pressuponha um julgamento de valor, há consenso, entre os membros da 

Comissão, sobre a dependência da qualidade de vida da saúde e educação das pessoas, das 

suas atividades diárias (que inclui o direito a um trabalho decente e habitação), da 

participação no processo político, do ambiente social e natural em que vivem, e dos fatores 

que determinam a sua segurança pessoal e econômica.  

 2) Os indicadores de qualidade de vida devem refletir as desigualdades em todas as 

dimensões de bem-estar consideradas.  
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 3) Devem ser realizadas pesquisas para se captar como os vários domínios do bem-

estar das pessoas se relacionam, e é importante entender como o desenvolvimento de uma das 

dimensões da qualidade de vida afeta as demais. Temos o exemplo da evolução da educação, 

que afeta a evolução da saúde em uma comunidade, e o desenvolvimento dos diversos 

âmbitos da qualidade de vida que estão relacionados à renda. Essas são informações cruciais 

para o direcionamento das políticas sociais. 

 4) Informações necessárias para a construção de diferentes índices a partir da 

agregação das diferentes dimensões da qualidade de vida devem ser disponibilizadas pelos 

institutos de estatística. Embora a avaliação da qualidade de vida exija uma pluralidade de 

indicadores, existe uma grande demanda por indicadores concisos, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). A disponibilidade de dados estatísticos viabiliza a 

elaboração de vários índices de bem-estar, a partir de diferentes perguntas e abordagens.  

 5) Os institutos de estatística devem incorporar perguntas para capturar como as 

pessoas avaliam as suas vidas, suas experiências hedônicas e suas prioridades. O bem-estar 

subjetivo engloba diferentes aspectos (avaliação cognitiva da vida, felicidade, satisfação, 

emoções positivas, como prazer e orgulho, e emoções negativas como preocupação e dor). A 

análise desses aspectos citados favorece a compreensão do que determina a qualidade de vida, 

para além da renda e das condições materiais. 

Medir a sustentabilidade envolve o desafio de se avaliar o comportamento futuro das 

variáveis que determinam o bem-estar. Além do que, o comportamento dessas variáveis, 

muitas vezes, depende dos diferentes modelos socioeconômico e ambiental seguidos pelos 

diferentes países, como é o caso da mudança climática. Para enfrentar esse desafio de medir a 

sustentabilidade, o relatório apresenta as suas duas últimas recomendações: 

 1) Avaliar a sustentabilidade requer um painel de indicadores (dashboard) que 

interpretem a variação na quantidade e na qualidade de determinados fatores (recursos 

naturais, capital social e capital físico) relevantes para o bem-estar futuro. Esse painel deve 

incluir índices monetários, no entanto, devem-se considerar as limitações dessa abordagem. A 

mais importante delas é que não existem mercados para muitas das variáveis em questão, o 

que dificulta a determinação de seus valores monetários. Mesmo quando os mercados 

existem, não se pode garantir que eles refletem adequadamente a importância dos ativos para 

o bem-estar futuro. A sugestão é utilizar a abordagem monetária para itens para os quais 
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existem técnicas de valoração. A partir daí, será possível avaliar os aspectos econômicos da 

sustentabilidade, ou seja, se determinado país está ou não sobreconsumindo sua riqueza. 

 2) Indicadores físicos são necessários para se monitorar o estado do meio ambiente, 

principalmente, aqueles que nos permitem avaliar se estamos próximos de níveis perigosos de 

danos ambientais, como mudança climática e esgotamento dos peixes.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dos avanços intelectuais na discussão sobre a questão da insustentabilidade da 

forma atual de se fazer negócios, o business as usual, o encaminhamento das soluções é 

bastante lento, não houve significativo progresso nas determinações da Rio-92. As iniciativas 

chamadas de “sustentáveis”, permanecem paralelas, sem alterar a lógica do funcionamento do 

modelo de crescimento econômico predatório. 

Na ausência de uma estrutura de governança global para a sustentabilidade, permanece 

a ideia de contradição e conflito entre preservação ambiental e desenvolvimento. Os recursos 

da ajuda internacional são instáveis e insuficientes e, na maioria das vezes, destinados para 

projetos específicos.  

Isso prejudica a autonomia das instituições multilaterais e dos países em 

desenvolvimento na gestão dos recursos, pois prevalece o julgamento das prioridades por 

parte do doador. Consequentemente o financiamento é destinado para projetos isolados, ao 

invés de viabilizar um plano de ação coerente para a transição ao desenvolvimento 

sustentável.  

Por outro lado, a avançada globalização econômica e financeira, favorece a 

concentração do controle das cadeias produtivas nas mãos de um pequeno grupo de empresas 

transnacionais. Como mostra o estudo do instituto suíço ETH (2010), estas empresas, em sua 

maioria instituições financeiras, se articulam e detêm grande poder econômico e político, para 

agir em interesse próprio. Assim, a ação em favor do desenvolvimento sustentável permanece 

à margem das lógicas de decisão mais influentes (Cf, PERRET, 2011). Nesse contexto 

mundial, a sociedade civil perde representatividade no âmbito nacional e global.  

Recorrendo ao historiador Eric Hobsbawn, a questão que emerge no final do século 

XX, é a seguinte: 

 

Talvez a característica mais impressionante do fim do século XX seja a tensão entre 

esse processo de globalização cada vez mais acelerado e a incapacidade conjunta das 

instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres humanos de se 

acomodarem a ele (HOBSBAWN, 2009, p. 256). 

 

Urge inovar no âmbito da governança para garantir o direcionamento dos recursos 

para enfrentar os desafios do século XXI; as desigualdades sociais e a degradação ambiental.  
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O futuro passa pelo aggiornamento do planejamento baseado no tripé de objetivos 

sociais e éticos, e condicionalidade ecológica e de viabilidade econômica. Esta 

última vai depender de nossa capacidade de articular uma cooperação quadripartite 

entre os Estados orientados por uma visão desenvolvimentista, os empresários 

privados e públicos, os trabalhadores e a sociedade civil organizada. (SACHS, 

2012b, p.4). 

 

A construção de uma sociedade global ecologicamente sustentável e socialmente justa 

depende de cidadãos politicamente atuantes como membros de uma comunidade. Capazes de 

participar das decisões que influenciam suas vidas.  Interferindo nos mercados e nas decisões 

públicas e, assim, favorecendo uma alocação mais justa dos recursos públicos.  
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Anexo 1 – Green Economy 

 

58. We affirm that green economy policies in the context of sustainable development and poverty eradication 

should: 
 

(a) be consistent with international law; 

(b) respect each country’s national sovereignty over their natural resources taking into account its national 

circumstances, objectives, responsibilities, priorities and policy space with regard to the three dimensions of 

sustainable development; 

(c) be supported by an enabling environment and well-functioning institutions at all levels with a leading role for 

governments and with the participation of all relevant stakeholders, including civil society; 

(d) promote sustained and inclusive economic growth, foster innovation and provide opportunities, benefits and 

empowerment for all and respect of all human rights; 

(e) take into account the needs of developing countries, particularly those in special situations; 

(f) strengthen international cooperation, including the provision of financial resources, capacity building and 

technology transfer to developing countries; 

(g) effectively avoid unwarranted conditionalities on ODA and finance; 

(h) not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international 

trade, avoid unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing 

country, and ensure that environmental measures addressing trans-boundary or global environmental problems, 

as far as possible, are based on an international consensus; 

 (i) contribute to closing technology gaps between developed and developing countries and reduce the 

technological dependence of developing countries using all appropriate measures; 

(j) enhance the welfare of indigenous peoples and their communities, other local and traditional communities, 

and ethnic minorities, recognizing and supporting their identity, culture and interests and avoid endangering their 

cultural heritage, practices and traditional knowledge, preserving and respecting non-market approaches that 

contribute to the eradication of poverty; 

(k) enhance the welfare of women, children, youth, persons with disabilities, smallholder and subsistence 

farmers, fishers and those working in small and medium enterprises, and improve the livelihoods and 

empowerment of the poor and vulnerable groups in particular in developing countries; 

(l) mobilize the full potential and ensure equal contribution of both women and men; 

(m) promote productive activities in developing countries that contribute to the eradication of poverty; 

(n) address the concern about inequalities and promote social inclusion, including social protection floors; 

(o) promote sustainable consumption and production patterns; and 

(p) continue efforts to strive for inclusive, equitable development approaches to overcome poverty and 

inequality. 
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Anexo 2 - Fronteiras planetárias 

 

Processo do sistema 

Terra 
Parâmetros 

Fronteira 

proposta 

Status atual 

(2009) 

 

Mudança climática  

Concentração atmosférica de dióxido de 

carbono (ppmv)  350  387  

Mudança no forçamento radioativo (watts 

por metro quadrado)  1  1,5  

 

Perda de biodiversidade  

 

Taxa de extinção (número de espécies por 

milhão de espécies por ano)  
10  + de 10  

 

Ciclo do nitrogênio  

Quantidade de nitrogênio removida da 

atmosfera para uso humano (mi de t por 

ano)  35  121  

 

Concentração de 

aerossol atmosférico  

 

Concentração de partículas em geral na 

atmosfera, em uma base regional.  

 

 

 

 

A ser determinado 

 
 

Poluição química  

Ex.: quantidade emitida, ou concentração 

de poluentes orgânicos persistentes, 

plásticos, desreguladores endócrinos, 

metais pesados e lixo nuclear no meio 

ambiente global, ou  os efeitos sobre o 
ecossistema e funcionamento do sistema 

Terra  

 

Ciclo do fósforo  

Quantidade de fósforo fluindo para os 

oceanos (milhões de toneladas por ano)  11  8,5 a 9,5  

 

Destruição da camada 

de ozônio  

 

Concentração de ozônio (unidade Dobson)  

276  283  

 

Acidificação dos 

oceanos  

 

Saturação global média de aragonita na 

superfície da água do mar  

2,75  2,90  

 

Uso global de água doce  

 

Consumo de água doce por humanos (km
3 

 

por ano)
 

 4.000  2.600  

 

Mudanças no uso da 

terra  

 

Percentual da superfície de solo global 

convertido para a produção agropecuária  

15  11,7  

Fonte: ROCKSTRÖM et al., apud VEIGA, 2012. 
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Anexo 3 

DAC List of ODA Recipients 

Effective for reporting on 2012 and 2013 flows 
Least Developed Countries 

and Territories  
 

Other Low Income 
Countries (per capita GNI 
<= $1 005 in 2010) 

Lower Middle Income 

Countries and Territories 
(per capita GNI $1 006-$3 
975 in 2010) 

Upper Middle Income 
Countries (per capita GNI 
$3 976-$12 275in 2010) 

Afghanistan 
Angola 

Bangladesh 
Benin 
Bhutan 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodia 
Central African Rep. 
Chad 

Comoros 
Congo, Dem. Rep. 
Djibouti 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 

Haiti 
Kiribati 
Laos 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 

Mauritania 
Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Niger 
Rwanda 
Samoa 
São Tomé and Príncipe 

Senegal 
Sierra Leone 
Solomon Islands 
Somalia 
South Sudan 
Sudan 
Tanzania 
Timor-Leste 

Togo 
Tuvalu 
Uganda 
Vanuatu 
Yemen 
Zambia 

Kenya 
Korea, Dem. Rep. 

Kyrgyz Rep. 
Tajikistan 
Zimbabwe 

Armenia 
Belize 

Bolivia 
Cameroon 
Cape Verde 
Congo, Rep. 
Côte d'Ivoire 
Egypt 
El Salvador 
Fiji 

Georgia 
Ghana 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
India 
Indonesia 
Iraq 
Kosovo1 

Marshall Islands 
Micronesia, Federated States 
Moldova 
Mongolia 
Morocco 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistan 

Papua New Guinea 
Paraguay 
Philippines 
Sri Lanka 
Swaziland 
Syria 
*Tokelau 
Tonga 

Turkmenistan 
Ukraine 
Uzbekistan 
Vietnam 
West Bank and Gaza Strip 

Albania 
Algeria 

*Anguilla 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Azerbaijan 
Belarus 
Bosnia and Herzegovina 
Botswana 
Brazil 

Chile 
China 
Colombia 
Cook Islands 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 

Former Yugoslav Republic 
of Macedonia 
Gabon 
Grenada 
Iran 
Jamaica 
Jordan 
Kazakhstan 

Lebanon 
Libya 
Malaysia 
Maldives 
Mauritius 
Mexico 
Montenegro 
*Montserrat 

Namibia 
Nauru 
Niue 
Palau 
Panama 
Peru 
Serbia 
Seychelles 

South Africa 
*St. Helena 
St. Kitts-Nevis 
St. Lucia 
St. Vincent and Grenadines 
Suriname 
Thailand 
Tunisia 
Turkey 

Uruguay 
Venezuela 
*Wallis and Futuna 

*Territory. 
(1) This is without prejudice to the status of Kosovo under international law. 
Fonte: http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf. Acesso em: 14 out. 2013. 

http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
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Anexo 4 

 

 
 

Fonte: ACTIONAID. Real Aid 3: ending aid dependency. Londres, set. 2011. Disponível em: 

http://www.actionaid.org/shared/real-aid-3. Acesso em: 2 set. 2013. 

 

 

http://www.actionaid.org/shared/real-aid-3
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Anexo 5 

 

Table 1: Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy Jurisdictions and the Sources 

of Those Jurisdictions  

Jurisdiction  OECD  NBER  

U.S. District Court 

order granting 

leave for IRS to 

serve a “John Doe” 

summons  

Andorra  X
a
 X  

Anguilla  X  X  X  

Antigua and Barbuda  X  X  X
b
 

Aruba  X  X
b
 

Bahamas  X  X  X
b
 

Bahrain  X  X  

Barbados  X  X
b
 

Belize  X  X  X  

Bermuda  X  X  X
b, c

 

British Virgin 
Islands  

X  X  X
d
 

Cayman Islands  X  X  X
b
 

Cook Islands  X  X  X  

Costa Rica  X
b
 

Cyprus  X  X  X
c
 

Dominica  X  X  X
b
 

Gibraltar  X  X  X  

Grenada  X  X  X
b
 

Guernsey  X  X
d
 X

b, e
 

Hong Kong  X  X  

Ireland  X  

Isle of Man  X  X  X
b
 

Jersey  X  X
d
 X

b
 

Jordan  X  

Latvia  X
c
 

Lebanon  X  

Liberia  X  X  

Liechtenstein  X
a
 X  X  

Luxembourg  X  X
c
 

Macao  X  

Maldives  X  

Malta  X  X  X  

Marshall Islands  X  X  

Mauritius  X  
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Monaco  X
a
 X  

Montserrat  X  X  

Nauru  X  X  

Netherlands 
Antilles  

X  X  X
b
 

Niue  X  

Panama  X  X  X  

Samoa  X  X  

San Marino  X  

Seychelles  X  

Singapore  X  X  

St. Kitts and 
Nevis  

X  X  X  

St. Lucia  X  X  X
f
 

St. Vincent and 
the Grenadines  

X  X  X  

Switzerland  X  X
c
 

Turks and 
Caicos Islands  

X  X  X  

U.S. Virgin Islands  X  

Vanuatu  X  X  X  

Jurisdiction OECD NBER U.S. District Court order granting leave for IRS to serve a  

“John Doe” summons  

Fonte: OECD, NBER, and John Doe summons. Disponível em: http://www.gao.gov/new.items/d09157.pdf. 
Acesso em: 10 nov. 2013. 

 

A These are uncooperative tax havens; the remaining are committed jurisdictions. These terms are explained in 

the following paragraph.  

B A Tax Information Exchange Agreement (TIEA) is in force between the United States and this jurisdiction.  

C A double tax treaty is in force with an exchange of information provision. For Switzerland, the treaty provides 
that the competent authorities of the contracting states shall exchange such information as is necessary “for the 

prevention of tax fraud or the like.”  

D NBER’s list included the Channel Islands. Jersey and Guernsey are part of the Channel Islands. The two other 
sources we used to identify tax havens listed Jersey and Guernsey as two separate tax havens and did not include 

the Channel Islands on their lists of tax havens. To be consistent, we are including Jersey and Guernsey as tax 

havens on the bureau’s list rather than the Channel Islands.  

E The John Doe summons lists Guernsey/Sark/Alderney. OECD only included Guernsey. Since Sark and 
Alderney are part of the Bailiwick of Guernsey, to be consistent, we are only including Guernsey on our list of 

tax havens.  

F The TIEA signed by the United States and St. Lucia on January 30, 1987, is not in effect within the meaning of 
section 274(h)(6)(A)(i) of the Internal Revenue Code because the government of St. Lucia has not enacted 

legislation to implement the agreement.  

 

 Obs: o artigo ActionAid 2013 inclui o estado americano de Delaware e a Holanda por participarem nos 

esquemas de “planejamento” tributário devido às regras permitirem tributações muito baixas ou não tributarem 

rendimentos estrangeiros. Isso não significa que existam outras jurisdições, inclusive membros do G8, que não 

tenham aspectos problemáticos nas suas leis fiscais ou nos seus regimes de transparência corporativas (conforme 

o ActionAid, 2013, p. 7). 

http://www.gao.gov/new.items/d09157.pdf

