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NOTA DO ORGANIZADOR

Quando se fala de desenvolvimento econômico, pensa-se no aumento da produção. Em face 
das necessidades humanas, que se tornam cada vez maiores, busca-se – pelo menos concei-
tualmente – ações que levem ao uso racional e eficiente dos recursos disponíveis e limitados. 
As sociedades democráticas estenderam o conceito de desenvolvimento para além do cresci-
mento econômico e incorporaram preocupações com a distribuição do produto – e da renda –, 
com a criação de oportunidades aos indivíduos, e com as futuras gerações.

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), quando trata da atividade econômica, no 
Artigo 170, enumera alguns princípios que envolvem desde a soberania nacional, passando 
pela propriedade privada e sua função social, até o tratamento favorecido para empresas de 
pequeno porte com sede no Brasil.

A política industrial brasileira, representada no Plano Brasil Maior, cuja máxima é 
Inovar para competir. Competir para crescer, tem como destaque o setor produtivo esqua-
drinhando a inovação e a competitividade com foco em novos mercados. Por seu turno, a 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), seguindo os preceitos da CF/88, 
apresenta duas finalidades principais: a redução das desigualdades regionais brasileiras e a 
intensificação dos potenciais de desenvolvimento das regiões brasileiras. Com uma proposta 
um pouco mais complexa que a política industrial, pois, além da necessidade do envolvi-
mento desta, na PNDR, existe ainda a preocupação com a distribuição regional de renda. 
O Plano Brasil Sem Miséria, por sua vez, tem como objetivo elevar a renda e as condições 
de bem-estar das famílias brasileiras. O foco deste plano não é mais a distribuição regional 
ou funcional, mas a repartição pessoal de renda. Seu alvo prioritário são as famílias extre-
mamente pobres excluídas tanto social quanto economicamente. 

Problemas ambientais, como o aquecimento global, o desmatamento e a extinção de 
espécies, a redução de recursos hídricos para a produção e o consumo humano, a poluição, 
o lixo etc., também estão na ordem das preocupações hodiernas. 

Mas e as futuras gerações? Esse conjunto de políticas seria suficiente para, pelo menos, 
reproduzir o bem-estar das atuais famílias brasileiras às futuras gerações? A Constituição 
brasileira busca resguardar as futuras gerações por meio de um capítulo específico. 
No capítulo VI, Artigo 225, fica estabelecido que: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. 

Mais que um crescimento econômico equilibrado e com uma justa distribuição de 
renda – independentemente do que isto signifique –, o mundo começa a olhar para um 
horizonte de tempo que se estende para além de duas ou três gerações.

Esta edição do Boletim Regional, Urbano e Ambiental apresenta um conjunto de 
ensaios, cujo propósito é trazer um pouco de reflexão sobre questões econômicas relacio-
nadas ao meio ambiente. 
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No artigo assinado por Adriana Magalhães Moura, pesquisadora da Coordenação 
de Estudos Ambientais do Ipea, há uma preocupação com o impacto ambiental dos bens 
de consumo disponíveis no mercado. O ensaio apresenta o mecanismo de rotulagem 
ambiental com uma forma de redução de externalidades negativas do consumo. Por meio 
da rotulagem de produtos, pode-se desenvolver e difundir informações que levem os con-
sumidores ao uso de produtos de menor impacto na natureza. O pressuposto adotado no 
texto é que produtos de menor impacto ambiental são mais caros e, por isso, tendem a ser 
preteridos pelos consumidores. Com a rotulagem, informando o impacto do consumo de 
tais produtos sobre o ambiente, pode-se criar nicho de mercado e mais consciência nos 
consumidores. Isto aumenta a escala de produção para tais produtos e, consequentemente, 
diminui os custos. A chamada rotulagem ambiental concorre para a redução de assimetria 
de informação e evita o que a literatura convencionou chamar de seleção adversa.

A mesma pesquisadora continua expondo suas preocupações com as futuras gerações 
por meio de um segundo artigo intitulado As compras públicas sustentáveis e sua evolução no 
Brasil. A importância desta discussão se dá pelo fato de os gastos do governo brasileiro – em 
seus três níveis – representar atualmente algo em torno de 10% do produto interno bruto 
(PIB). Esta capacidade de gasto gera um conjunto de externalidades tanto positivas como 
negativas, envolve ganhos de escala e é capaz de orientar outros investimentos, tanto na pro-
dução de bens de consumo e de capital quanto em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
Da mesma forma que a rotulagem ambiental traz consigo uma ferramenta que possibilita 
induzir o consumo de bens com menor impacto ambiental e cria condições – escala e 
custos menores – para a competitividade de empresas voltadas para tais bens, as compras 
públicas sustentáveis podem induzir o cumprimento de metas ambientais sem ter, neces-
sariamente, que dispor de recursos adicionais em seu orçamento. Ou seja, permitir que o 
mercado, pelo mecanismo de preços, se ajuste a determinados padrões ambientais.

Contudo, a autora deixa claro que a implementação de mecanismos, por seu alto grau 
de complexidade, não é tarefa fácil: há questões legais que impedem que os governos restrin-
jam suas compras com orientação sustentável; os resultados das compras governamentais 
sobre o meio ambiente não é de fácil mensuração; o mecanismo pode distorcer preços 
relativos e conduzir a economia a uma situação ineficiente. Enfim, é possível que, com a 
implementação de um sistema de compras públicas sustentáveis, sejam criadas ou refor-
çadas falhas de mercado e a economia seja induzida a um equilíbrio fora do ponto ótimo.

Os dois ensaios citados tratam do consumo, tanto das famílias quanto do governo, 
e dos mecanismos que podem ser desenhados para atenuar seus impactos ambientais. O 
texto O uso dos recursos genéticos para o desenvolvimento sustentável brasileiro, produzido por 
Nilo Luiz Saccaro Junior, trata do mesmo problema, mas sob uma perspectiva diferente. 
O que se busca discutir nesse artigo é a capacidade de crescimento do país a partir da exploração 
de sua biodiversidade, ou seja, o potencial de recursos genéticos brasileiro. Segundo o autor, o 
Brasil já tem preparo suficiente para a bioprospecção – transformação dos recursos genéticos em 
produtos e valor –, mas precisa concretizar esta possibilidade, necessitando aprimorar a regula-
mentação interna e estimular a utilização dos recursos genéticos. Há que se considerar também 
a integração entre as políticas de desenvolvimento industrial (plano Brasil Maior) e de desenvol-
vimento regional (PNDR) com as políticas nacionais de biotecnologia e biodiversidade.

Seguindo nessa mesma linha, o texto assinado por João Paulo Viana, cujo título é 
Os recursos pesqueiros do Brasil: situação dos estoques e da gestão, e sugestões para o futuro, chama 
atenção de política brasileira de promoção e fortalecimento da atividade pesqueira. 
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A baixa quantidade de nutrientes encontrados do mar territorial brasileiro redunda em um 
reduzido estoque de recursos pesqueiros e na baixa produtividade da atividade, quando 
comparado com o que é encontrado nas águas continentais. Um levantamento feito no 
período 1995-2005 pelo Programa Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos 
na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) concluiu que a exploração para fins econômicos 
dos recursos pesqueiros não era passível de expansão. Porém, as políticas de conservação e 
de uso sustentável desenvolvidas pelo governo brasileiro tanto em águas marinhas quanto 
fluviais foram importantes para a conservação da biodiversidade e a manutenção dos ecos-
sistemas aquáticos, contribuindo para a sustentabilidade da atividade pesqueira. Entretanto, 
um problema de assimetria de informações (a possibilidade de risco moral) é dado pela 
própria Constituição Federal, ao definir os recursos pesqueiros como propriedade do Estado 
e, ao mesmo tempo, permitir ao usuário a apropriação destes recursos, sem um imposto 
pigouviano, gerando dificuldades para a conservação dos recursos pesqueiros. O mecanismo 
para eliminar tal externalidade seria alterar a condição de propriedade destes recursos, por 
meio de concessão de territórios de pescas ou de estoques pesqueiros para os usuários. 
Estes pagariam ao Estado pelo direito ao recurso. 

O ensaio assinado por Rodrigo Pereira e Geraldo Góes proporciona um conjunto de 
aspectos empíricos do desmatamento da floresta Amazônica. Eles partem do pressuposto 
de que há correlação entre o ciclo econômico e o desmatamento da floresta. Adotando um 
modelo de equilíbrio geral estocástico dinâmico que incorpora o desmatamento, o texto mostra 
que o desmatamento é um processo com flutuação cíclica, levemente pró-cíclico, mas com 
baixas correlações com as principais variáveis macroeconômicas; a exceção fica com a expor-
tação, considerada positivamente correlacionada com o desmatamento. Os resultados apre-
sentados demonstram que o desmatamento, ao entrar na função de produção da economia, 
também causa perda de bem-estar ao agente representativo. Os autores sugerem um caminho 
de pesquisa a ser seguido: melhor calibragem do modelo, com valores de parâmetros compatíveis 
com a economia brasileira, e simulações com choques tecnológicos e choques específicos do 
uso de produtos da floresta na produção de bens.

Por fim, o ensaio assinado por Dumara Regina de Lima e José Aroudo Mota, intitu-
lado A gestão integrada de resíduos sólidos urbanos nos grandes eventos esportivos: o desafio da 
inclusão social dos catadores, discorre sobre a oportunidade que o Brasil terá, nos eventos 
da Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016, para o desenvolvimento e a 
aplicação de modelos de gestão integrada de resíduos sólidos em grandes eventos. O trabalho 
mostra que as ações de reconhecimento, valorização e integração dos trabalhadores 
que coletam latas de alumínio para a sobrevivência, associadas à criação de infraestrutura que 
garanta a limpeza urbana, a coleta seletiva e a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos, podem também trazer a inclusão social, a educação ambiental e o fortalecimento 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Com isso, o comitê editorial deseja aos leitores de uma forma geral e, em especial, 
aos formuladores de políticas públicas, uma boa leitura e que os textos aqui apresentados 
sirvam de inspiração e motivação para a construção de um país melhor, tanto para esta 
geração de brasileiros quanto para as que virão. 

Carlos Wagner de A. Oliveira
Organizador


