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O trevo do ecodesenvolvimento

Haverá forte resistência a uma nova régua para a contabilidade das nações. Mas, com
o tempo, essas ideias influenciarão instâncias da ONU, FMI, Bird, OCDE e União Europeia

F

inalmente surgiu uma trinca de diretrizes
para a busca de um esquema consensual
de mensuração do desenvolvimento
sustentável. Ela está no Report by
the Commission on the Measurement
of Economic Performance and Social
Progress[1], disponível desde o final de
setembro: um indicador físico da contribuição
nacional para a insustentabilidade global;
um índice de qualidade de vida muito mais
sofisticado que o IDH; e uma medição do
desempenho econômico que revele o real
progresso material da população, e não
apenas a capacidade produtiva do país em
que vive.

1Acesse em www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
No limite, o primeiro indicador poderia
ser a intensidade-carbono de cada economia,
desde que bem calculada. Mas certamente
seria mais significativo se combinado
a avaliações análogas da degradação
dos recursos hídricos e da erosão da
biodiversidade. Há mais uma dezena de
outros graves problemas ambientais, mas
também existem mais inconvenientes do que
vantagens nas tentativas de montar painéis
bastante abrangentes, ou índices compostos
de muitas dimensões e variáveis.
Para a qualidade de vida, ocorreu o
contrário. Oito dimensões foram consideradas
imprescindíveis para que avaliações de bemestar passem a permitir boas comparações
entre os países: saúde, educação, atividades
pessoais, voz política, conexões sociais,
condições ambientais, assim como
insegurança pessoal e econômica. Para
cada uma delas é preciso considerar as
desigualdades, e também prestar atenção a
certas interligações.
Já as cinco recomendações relativas
aos sérios problemas do PIB foram as mais
diretas e incisivas: 1) olhar para renda e
consumo em vez de olhar para a produção; 2)
considerar renda e consumo em conjunção

com a riqueza; 3) enfatizar a perspectiva
domiciliar; 4) dar mais proeminência à
distribuição de renda, consumo e riqueza; 5)
ampliar as medidas de renda para atividades
não mercantis.
Trata-se de um claro reconhecimento
de que está inteiramente obsoleto o viés
produtivista que orientou a montagem do
atual sistema de contabilidades nacionais.
No contexto de meados do século passado,
a maior preocupação dos técnicos que
se envolveram só poderia ser mesmo
o aumento da produção. No entanto,
passados uns sessenta anos, chega a ser
assustador que o desempenho econômico
das nações continue a ser medido quase que
exclusivamente por aumentos da produção
mercantil interna e bruta.
A produção pode aumentar e a renda
diminuir, e vice-versa, desde que se leve em
consideração depreciações, fluxos de renda
para dentro e para fora do país, e diferenças
entre os preços de produção e de consumo.
Além disso, mesmo a renda e o consumo
não serão bons indicadores de desempenho
se não estiverem cotejados com a riqueza.
Para que se tenha um verdadeiro balanço
da economia nacional, é preciso imitar a
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contabilidade das empresas, pois nestas
são cruciais as contas de patrimônio e de
endividamento. Não é possível continuar
fechando os olhos para o que acontece com
os ativos de uma nação: físicos/construídos;
humanos/sociais e naturais/ecológicos.
Segundo a Comissão (a Commission on
the Measurement of Economic Performance
and Social Progress), a melhor maneira
de superar as limitações da vetusta
contabilidade expressa no PIB é adotar o que
chama de “perspectiva domiciliar”.
Em países da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que já fazem esses cálculos, ficou
claro que a renda domiciliar real aumenta
menos que o PIB. É preciso levar em conta
os pagamentos de tributos que vão para
o governo, os benefícios sociais alocados
por ele, e os pagamentos de juros que os
domicílios fazem às corporações financeiras.
Também é crucial levar em conta serviços
não monetários prestados pelo governo às
famílias, principalmente pelos sistemas de
saúde e de educação. Além disso, é preciso
dar mais atenção à estrutura distributiva da
renda, do consumo e da riqueza.
A Comissão também preconiza mais
audácia no sentido de que a mensuração
do desempenho econômico venha a incluir
atividades não mercantis, principalmente
as de serviços pessoais decorrentes de
relações de parentesco. Segundo o relatório,
isso não teria ocorrido até agora em razão de
incertezas sobre os dados, e não por séria
divergência conceitual.
Certamente haverá forte resistência às
recomendações da Comissão. Mas com o
tempo esse relatório influenciará instâncias
da ONU, FMI, Banco Mundial, OCDE e União
Europeia. Então, se antes disso a biosfera não
for vitimada por inverno nuclear ou alguma
das crescentes bioameaças, no futuro o
ecodesenvolvimento poderá ser monitorado
pelo uso dessa trindade que, por enquanto,
não passa de um lindo sonho.
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Foi pro saco

passado. Graças à decisão, o país, até então
maior consumidor global desse produto,
reduziu seu consumo nacional de petróleo
em 1,6 milhão de toneladas em apenas
um ano. Pelo menos 40 bilhões de sacos
deixaram de ser produzidos. Itália, França,
Israel, Canadá, Botsuana, Quênia, África do
Sul e Taiwan estão em estágios variados do
processo de banimento.
Cidades importantes também estão
aderindo a esse esforço. Em março de 2007,
San Francisco foi a primeira dos EUA a coibir o
uso de sacolas plásticas. A cidade só permite
o uso de sacolas de papel confeccionadas
com pelo menos 40% de material reciclado ou
que sejam feitas de plástico biodegradável.
Nova Délhi proibiu as sacolas no início
deste ano, seguindo o exemplo de Mumbai,
e estabeleceu uma multa equivalente a
US$ 2 mil para punir os estabelecimentos
que desrespeitarem a lei. Usar sacolas não
biodegradáveis pode, inclusive, dar prisão.
Agora, em agosto, foi a vez de a Cidade do
México baixar uma lei similar.
Outros países preferiram estabelecer um
O Pnuma estima que 100 mil tartarugas,
imposto específico. A Irlanda, por exemplo,
aves e golfinhos morram sufocados todos
conseguiu reduzir o consumo de sacolas em
os anos.
90% desde 2002, graças à cobrança de 22
O descarte de sacolas aparentemente
centavos de euro por unidade distribuída pelo
inofensivas tem um grande impacto
comércio.
ambiental, por dois motivos. O primeiro
Vários varejistas importantes aderiram
é que o plástico, como os diamantes, é
a essa luta, como o grupo sueco Ikea e o
eterno. Ele pode ser quebrado pela luz do sol
britânico Marks and Spencers – que cobra 5
em pedaços cada vez menores, mas suas
pence (centavos de libra) por sacola na sua
moléculas continuarão por aí por todo o
área de supermercados. Segundo a empresa,
sempre. Segundo, porque sacolas são muito
essa estratégia reduziu o volume de sacolas
aerodinâmicas. Mesmo aquelas dispostas
distribuídas de 460 milhões, em 2007, para
em aterros sanitários podem ser facilmente
80 milhões no ano seguinte.
arrastadas pelo vento, poluindo a paisagem.
O Brasil ainda está bem longe de
Alguns países – como Bangladesh, China,
encampar essa briga. Não proibiu, não
Tanzânia e Ruanda – saíram na frente na guerra
estabeleceu impostos. O Ministério do Meio
contra as sacolas plásticas e simplesmente
Ambiente limita-se a fazer campanhas
proibiram a sua distribuição pelo comércio.
com recomendações, como a atual “Saco
Bangladesh, por exemplo, tomou a
é um Saco”. Um dos argumentos
Com menos de
0,025
decisão em 2002, depois que o governo
do ministério para não proibir a
centímetro de
espessura
concluiu que esse tipo de lixo era um
distribuição de sacolas plásticas é
dos maiores responsáveis por uma
que boa parte da população depende
série de enchentes que ocorreram entre 1988
delas para acondicionar o lixo, já que não
e 1998 e que submergiram dois terços do país.
pode arcar com o custo de sacos de lixo. O
Milhares de sacolas entupiam o sistema de
argumento da pobreza até faz sentido. Mas
drenagem da chuva. A China decidiu banir as
se Ruanda e Bangladesh peitaram as sacolas
sacolas plásticas finas em meados do ano
plásticas, por que nós não?

Enquanto países e cidades de diversas partes do mundo
coíbem o uso das sacolas plásticas, o Brasil continua
longe de encampar a briga

C

resce o cerco às sacolas plásticas, símbolo
da conveniência e do consumo. Pelo
menos uma dezena de países já proibiu a sua
distribuição pelo comércio ou estabeleceu
impostos salgados para coibir o seu uso. Em
alguns deles, sua venda pode até dar cadeia.
“Sacolas de plástico fino, utilizadas uma
única vez, sufocam a vida marinha e deveriam
ser banidas ou progressivamente eliminadas
em todos os países”, declarou recentemente
Achim Steiner, diretor-executivo do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma). “A sua fabricação simplesmente
não tem cabimento.”
Qual o tamanho do problema? Imenso.
Difícil o cidadão, abonado ou não, que não
tenha algumas sacolas plásticas. Pelo menos
1 trilhão é consumido anualmente – no Brasil,
seriam 12 bilhões, segundo o Ministério do
Meio Ambiente.
Os sacos são um dos principais
componentes do lixo urbano, perdendo em
número apenas para as bitucas de cigarro.
Eles também representam o maior volume
de resíduos encontrados nos oceanos – e,
confundidos com alimentos, são ingeridos por
toda a sorte de animais marinhos.
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