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Agenda 21 brasileira

17 –06 – 00

[O que significa o debate de padrão do desenvolvimento se dele se omitem a Fazenda e o BC?]

[ Será preciso indicar ações que protejam o ambiente e criem empresas e empregos ]

 

Para que o desenvolvimento possa ser sustentável é imprescindível que haja integração entre os processos

decisórios sobre questões econômicas e ambientais. Por isso, causou muita apreensão a solenidade realizada

há dez dias no Palácio do Planalto, na qual o ministro Sarney Filho entregou o esboço da “Agenda 21

Brasileira” ao presidente da República, sem a presença de sequer um bedel da chamada área econômica do
governo.

 

Qual poderá ser o significado de um debate público sobre o padrão do desenvolvimento brasileiro se dele se

omitirem a Fazenda e o Banco Central? Além de ambientalistas de todos os quadrantes, só se notava a
presença do Itamaraty, sugerindo que o principal interesse do governo na Agenda é de ordem diplomática. 

Nem mesmo representantes da misteriosa pasta do Desenvolvimento estiveram no ato que lançou o
documento denominado “Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão”.

 

Esse cenário só comprova que sociedade brasileira está bem longe de se dotar das instituições que possam
favorecer uma busca profícua do que se convencionou chamar de desenvolvimento sustentável. Para que um

dia isso possa ocorrer, é necessário que se comece a superar desde já a insipiência de nosso pensamento

estratégico, tanto na escolha de objetivos, quanto na definição dos meios de atingi-los. Uma insipiência que

está patente nesse documento básico, no qual longas listas de excelentes intenções são chamadas de

“estratégias prioritárias”, “estratégias”, “agendas”, ou “propostas”, sem que nele se considere o conjunto de

operações necessárias para conceber, preparar e conduzir a ação coletiva que poderá viabilizá-las.

 

Essa falta de formulação estratégica resulta de uma dificuldade objetiva, e não de uma fortuita deficiência

intelectual dos diferentes atores sociais que já se mobilizaram para responder ao desafio. O problema é

extremamente complexo, pois se trata de definir o conjunto de operações necessárias a uma séria
reorientação do processo de crescimento econômico, a começar por uma profunda e radical reforma do

sistema de inovação (C&T) acoplada a uma nova (territorial) abordagem dos programas de criação de

empregos. Sem isto não se poderá falar de incorporação das restrições e oportunidades ambientais nas

políticas econômicas, nem de incorporação das restrições e oportunidades econômicas nas políticas

ambientais.

 

A Agenda 21 precisará mostrar como os cuidados com o meio ambiente podem aumentar o dinamismo

econômico. Precisará indicar formas de ação capazes de incentivar simultaneamente a proteção ambiental e a

criação de empresas e empregos. Afinal, a decadência ecológica só será controlada se houver simultânea
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retração de comportamentos que para isso contribuem e expansão dos que recuperam e conservam o

ambiente. O que só ocorrerá se os últimos forem mais vantajosos que os primeiros. E isto requer profunda

mudança da estrutura institucional de incitações, a começar pelo sistema tributário.

 

Quando adotou a tributação sobre o valor agregado, em 1967, o Brasil passou a ter um dos sistemas

tributários mais modernos do mundo, antecipando-se à própria comunidade econômica européia, com

exceção da França. Hoje a situação é exatamente inversa. Enquanto os países do Primeiro Mundo começam

a seguir os exemplos da Noruega, da Dinamarca, e da Suécia, realizando profundas reformas tributárias com

explícitos objetivos ambientais, o Brasil se mostra incapaz até de eliminar contribuições cumulativas altamente

nocivas à competitividade de suas empresas.

 

Enquanto os governos europeus começam a transferir a carga fiscal que prejudica empresários e

trabalhadores para agentes que mais poluem e para atividades que mais erodem a biodiversidade, o governo

brasileiro é prisioneiro de coisas como Cofins, PIS-Pasep e CPMF, pois teme uma perda de arrecadação

que comprometa o equilíbrio das contas públicas, ainda que precário e de má qualidade. Uma paralisia que

faz da carga tributária o maior fator de desestímulo aos investimentos diretos estrangeiros, como revelou a

pesquisa feita em abril pelo Comitê de Investimentos da Câmara Americana de São Paulo.

 

Outra maneira de fazer com que os agentes levem em conta os custos ambientais de seus comportamentos é

a construção social de novos mercados, como já começa a ocorrer com a água e com licenças de poluir.

Todavia, é errado pensar que este seria um caminho alternativo à mudança tributária. As iniciativas de

vanguarda são arranjos nos quais a combinação entre velhos instrumentos regulatórios e novos esquemas

tributários é pré-requisito ao surgimento de inéditos mercados. É esse tipo de articulação que pode constituir

uma “estratégia” capaz de levar à prática muitas das boas intenções listadas no documento “Agenda 21

Brasileira – Bases para Discussão”. Um tipo de articulação que fará com que os ambientalistas dialoguem

muito mais com economistas do que com diplomatas.


