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Há exatos trinta anos, pouquíssimos levaram a sério o primeiro relatório do 
IPCC. Logo em seguida, houve trágica relutância de muitos governos diante da 
Convenção do Clima, apesar de constrangidos a adotá-la na Rio-92. Por longos 
23 anos, a maioria preferiu tergiversar nas vinte conferências das partes (COP), 
encenadas até o surgimento do minúsculo compromisso de contribuição 
voluntária pelas nações emissoras, só obtido no Acordo de Paris, no fim de 2015. 
Insuficiente para que se alcance o objetivo de segurar o aquecimento em 2ºC.     
 
Tão lenta evolução das decisões nacionais sobre a mudança climática só é 
comparável à lenga-lenga anterior às abolições da escravatura, do fim do século 
19. Tal morosidade desestimulou outros agentes a tomarem a dianteira por 
movimento descarbonário, contrariando incontáveis iniciativas climáticas do 
segmento ambientalista do terceiro setor.  
 
Foram admiráveis, portanto, as respostas de muitas empresas privadas ao 
Carbon Disclosure Project (CDP), desde 2002, assim como as coalizões de 
governos locais pelo clima, surgidas a partir de 2008. Estas, mais várias outras 
iniciativas do gênero, forjaram a prioridade climática erguida nos últimos 
fóruns de Davos. Demorou muito, mas o reconhecimento da necessidade de 
descarbonizar as atividades humanas vem ganhando notável ímpeto.  
 
De todos os setores socioeconômicos, o financeiro foi o mais desconfiado e 
retardatário. Alguns de seus segmentos privados até haviam lançado algumas 
iniciativas pró-descarbonização antes do Acordo de Paris, como bem 
documentou o livro Moving the Trillions – A Debate on Positive Pricing of 
Mitigation Actions, organizado, às vésperas da COP21, pelo saudoso Alfredo 
Sirkis. Todavia, no âmbito público – e particularmente entre bancos centrais - 
os sinais são recentíssimos e merecem muita atenção. 
 
Quem poderia prever uma rede de bancos centrais com o objetivo de 
“esverdear” o sistema financeiro? Pois esta é a missão do NGFS: Network of 
Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Surgiu no ‘One 
Planet Summit’, em dezembro de 2017, por articulação de oito deles. Agora, já 
são 69, acompanhados por 13 observadores, entre os quais o Banco Mundial, o 
BIS (Banco de Compensações Internacionais), o FMI, vários bancos regionais e 
algumas entidades do setor de seguros. No comitê diretor, estão os bancos 
centrais da Alemanha, China, Cingapura, França, Holanda, Marrocos, México, 
Reino Unido e Suécia. 
 
As publicações disponíveis no site https://www.ngfs.net/en sugerem uma 
atitude essencialmente prudencial, enfatizando o acréscimo de incertezas 
trazidas pelos cenários climáticos aos demais riscos à estabilidade do sistema 
financeiro. A diretriz é muito mais levá-lo a ganhar resiliência, deixando em 

https://www.ngfs.net/en


segundo plano a necessidade de impulsionar a transição da economia global 
mediante investimentos verdes. 
  
Há participantes do NGFS dando sinais mais ousados, ao proporem papel 
proativo em favor de ações de mitigação e adaptação climáticas por parte de 
bancos centrais, supervisores e entidades afins. Evidências desta postura 
podem ser encontradas no e-book The Green Swan – Central banking and 
financial stability in the age of climate change, publicado em parceria do 
BIS com o Banco da França. Em suas 107 páginas, cinco economistas de primeira 
linha consideram imprescindíveis duas “rupturas epistemológicas” nos padrões 
da regulação financeira. Mas não chegam a discutir se tais mudanças seriam 
factíveis nos limites recomendados pelos Acordos de Basileia, ou se seriam 
compatíveis com as atuais teorias macroeconômicas. 
 
Contudo, um dos autores, Romain Svartzman, alerta, alhures, para a 
necessidade de se transformar o sistema monetário, malgrado a impossibilidade 
de já se saber como. Também considera inadiável um esforço capaz de levar o 
emergente campo da macroeconomia ecológica a formular nova teoria, com 
ênfase na moeda endógena. Teses bem elaboradas, com dois coautores, em 
recente edição da revista Ecological Economics (162:108-120). 
 
Os economistas ecológicos podem ter tido algum êxito na crítica às várias 
teorias que comungam a visão de um sistema econômico independente da 
biosfera. Incompatíveis entre si, mas todas com a mesmíssima ética, voltada à 
maximização do bem-estar da população atual, sem quaisquer considerações 
ao bem-estar de gerações futuras. Tal é o denominador comum a todas as 
escolas, das mais ortodoxas às mais heterodoxas. Porém, apesar de muitos 
avanços, a economia ecológica está a léguas de alguma teoria suficientemente 
persuasiva, capaz de influenciar as recentíssimas inclinações apresentadas nas 
publicações do NGFS e no e-book Green Swan. 
 
O desenvolvimento sustentável exigirá uma macroeconomia baseada na 
existência de sérias fronteiras ecológicas à ambição de expandir todas as 
atividades econômicas, predominantemente marrons. Só se pode deplorar por 
tamanha falta. Será indispensável um novo pensamento econômico, cujo 
impacto possa ter paralelo com a ascensão da macroeconomia keynesiana, em 
resposta à miséria intelectual dos anos 1920. 
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