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[ Reforma tributária ecológica pode estimular mais ações empresariais ambientalmente corretas ]

[ Livro traz 50 exemplos para quadruplicar produtividade de recursos naturais ]

 

 

As pressões ambientais já exercem forte influência sobre o planejamento estratégico das grandes

corporações, principalmente multinacionais. Mas foi uma tortuosa caminhada cujos obstáculos não

desapareceram, dificultando que a maioria das empresas evolua na mesma direção. Para estas, ainda

prevalece a controvérsia que opôs dois circunspectos executivos da McKinsey a dois criativos
pesquisadores da Harvard Business School e do Research Institute of International Management.

 

O ponto de partida desse debate foi uma crítica à tese de Michael Porter sobre as vantagens competitivas

que resultariam de esforços concentrados nas inovações exigidas pelo crescente rigor da regulamentação

ambiental. Segundo essa tese, o aparente conflito entre competitividade econômica e gestão ambiental é uma

falsa dicotomia que resulta de duplo equívoco: visão estreita sobre as fontes de prosperidade e visão estática

sobre a concorrência.

 

Essa proposição foi contestada por N. Walley & B. Whitehead, da McKinsey, em artigo cujo título já dizia

tudo: “It’s Not Easy Being Green”. Argumentaram que a necessidade de garantir a valorização acionária nem

sempre é congruente com o bom desempenho ambiental da empresa, o que mostraria o “irrealismo” da

posição de Porter (Harvard Business Review, maio/junho, 1994). E receberam amplo apoio em

depoimentos de dirigentes empresariais publicados no número subsequente da mesma revista.

 

A “resposta” de Porter, em parceira com o suíço Claas van der Linde, só saiu em setembro do ano seguinte,

e voltou a insistir na rejeição de antigos “trade offs” e na prioridade às inovações que aumentam a

produtividade dos recursos, sejam eles humanos, físicos ou naturais. “Velhos gerentes formados no tempo

em que a regulamentação ambiental era sinônimo de litígio cada vez mais se depararão com evidências de

que é um excelente negócio melhorar o desempenho ambiental das empresas.”

 

É essa visão de Porter & van der Linde que está se impondo nos grandes fóruns internacionais. Eventos
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organizados nos últimos três anos pela OCDE e pelo WBCSD (World Business Council of Sustainable

Development) legitimaram a “ecoeficiência” como o princípio capaz de trocar em miúdos o amplo consenso

global sobre a ambição de mais sustentabilidade. Para essas duas organizações, “ecoeficiência” é a eficiência

com que os recursos ecológicos são usados para satisfazer necessidades humanas.

 

Tão rápida consagração da noção de “ecoeficiência” foi muito favorecida pelo o vasto efeito persuasivo do

livro “Factor Four”, mais um dos relatórios ao Clube de Roma, desta vez elaborado em parceria pelos

dirigentes do Wuppertal Institute (Vestfália, Alemanha) e do Rocky Mountain Institute (Colorado, EUA).

Trouxe cinqüenta exemplos concretos que tornam insofismável a possibilidade de quadruplicar a

produtividade dos recursos naturais, mediante redução de seu uso pela metade, com simultânea duplicação

do produto.

 

Mas há uma importante diferença entre a tese de Porter e a principal mensagem desse relatório. Em vez de

confiarem tanto na regulamentação ambiental como alavanca da mudança do comportamento empresarial,

seus autores - o alemão Ernest von Weizsäcker e o casal americano Amory B. & L. Hunter Lovins -

colocam toda a ênfase na necessidade de incisiva reforma tributária ecológica. Um capítulo do livro foi

inteiramente consagrado a essa proposta, considerada “a menos burocrática, a menos intrusa e a mais

poderosa” das incitações à ecoeficiência.

 

Para os três autores de “Factor Four”, essa reforma deve ser neutra e gradual. Neutra porque não pretende

alterar o nível de arrecadação, mas substituir contribuições perversas que incidem sobre capital e trabalho

por taxas que punam o desperdício de recursos naturais e aumentem a rentabilidade de benéficas inovações.

Gradual porque não deve provocar choques, mas sinalizar com firmeza o ritmo do futuro encarecimento da

energia e das principais matérias primas. Saber que o preço desses recursos aumentarão 5% ao ano, durante

duas ou mais décadas, constituirá poderosa motivação para que gerentes e engenheiros se empenhem nos

possíveis aumentos de produtividade.

 

Ao contrário do que muita gente poderia imaginar, a necessidade das ecotaxas não é tratada em “Factor

Four” como coisa de Primeiro Mundo. Os pólos mais dinâmicos da economia mundial – EUA, Europa e

Japão – são suficientemente ricos para continuar comprando e desperdiçando energia e matérias primas.

Nada que possa ser considerado razoável, mas também nada de muito desastroso. Trágico, contudo, é para

países emergentes (como o Brasil) que voltarão a submergir se mantiverem suas apostas nas velhas

“vantagens comparativas” de suas “riquezas naturais”. Por que deveriam tais países ignorar os cinqüenta

esquemas produtivos ecoeficientes sugeridos no livro? Boa parte da resposta é que suas elites – intelectual,

empresarial e política - são bem mais obtusas do que supõem.
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