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1. Introdução
O tema da “economia verde” vem ganhando destaque na agenda de política
doméstica e internacional. O tema é um dos eixos da Conferência Rio mais 20, que
será realizada em junho de 2012. No entanto, com as enormes dificuldades para
avançar na esfera da negociação e cooperação internacional, o desenvolvimento
central, do ponto de vista do aprofundamento dos esforços de enfrentamento da
mudança climática e de transição para uma economia de baixo carbono, desloca-se
para a dimensão doméstica das políticas.
Este trabalho faz uma incursão neste debate, explorando a relação entre, de um
lado, políticas industriais e de inovação e, de outro, políticas climáticas e de transição para uma economia de baixo carbono. A seção 2 discute a rationale para a
adoção de políticas industriais e de inovação de conteúdo climático. A seção 3 traz
alguns elementos do debate sobre as relações entre economia verde e a agenda de
desenvolvimento. A seção 4 apresenta as principais conclusões do trabalho.
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•

2. Políticas industriais, mitigação da mudança
climática e transição para uma economia de
baixo carbono

combinação de políticas com instrumentos de mercado e outros, da aceleração da introdução e difusão de tecnologias verdes, da adoção de medidas de
incentivo ao consumo verde e do desenvolvimento de mecanismos financeiros
inovadores; e
•

2.1. Das políticas de mitigação climática às políticas indústria verdes

a promoção da mudança de trajetória da economia, através da adoção de uma

a implementação de medidas para lidar com a agenda de transição para uma
economia de baixo carbono, que inclui questões e preocupações relacionadas aos efeitos da transição sobre a competitividade internacional dos pro-

A literatura sobre políticas para lidar com as mudanças climáticas tem chamado a aten-

dutores domésticos e sobre a distribuição de renda. No que se refere a este

ção para a necessidade de se instrumentalizar um mix de políticas capazes de atacar

último ponto, atacar as externalidades ambientais e facilitar a emergência de

diferentes falhas de mercados e lidar com externalidades de diversos tipos e origens.

novas tecnologias é algo que provavelmente levará ao desenvolvimento de
novos mercados e ao declínio de outros, produzindo realocações de produto e

Concorda-se que o first-best, em termos de políticas nacionais para mitigar a

emprego entre setores industriais.

mudança climática e, ao fazê-lo, fomentar o desenvolvimento de uma “economia verde”, encontra-se na combinação de diferentes instrumentos e medidas que

No que concerne à indústria – e mais amplamente, os setores produtivos da econo-

seguem lógicas específicas: mecanismos de mercado, comando e controle, ins-

mia – a agenda de mitigação de emissões se traduz em requerimentos de reconver-

trumentos de informação e padrões e standards mandatórios e voluntários. Os

são e de adaptação a novos padrões tecnológicos. Estes deverão ser aplicados aos

diversos mecanismos têm características que os habilitam para o enfrentamento de

processos produtivos e à utilização de energia e de insumos, especialmente quando

diferentes externalidades ambientais e de conhecimento associadas à produção de

estes são intensivos em recursos naturais. Os impactos deste processo se farão sentir

bens e serviços ambientais (de Serres et alli, 2010).

nas empresas e nos distintos setores industriais, mas eles também se manifestarão
no plano da estrutura industrial: alguns setores ganharão peso, outros perderão.

Assim, por exemplo, na visão da OCDE, estratégias nacionais de transição para a
economia verde (OCDE, 2010) deveriam incluir:

Ou seja, se se pretende que a indústria contribua para o objetivo de mitigação
climática, esta é a agenda incontornável de política industrial no plano nacional:

•

a remoção de barreiras ao crescimento verde, o que inclui notadamente a

medidas para induzir e incentivar as empresas a se reconverter às tecnologias ver-

reforma de subsídios ambientalmente nocivos, a remoção de barreiras ao

des e políticas para lidar com os efeitos deste processo sobre a competitividade dos

comércio de bens e serviços ambientais. De fato, em muitos países, há uma

diferentes setores.

série de políticas setoriais, relacionadas à energia, agricultura, transportes e
indústria, cujas diretrizes e mecanismos geram incentivos que vão na direção

Muitas das tecnologias necessárias para que a indústria opere a sua reconversão

oposta daqueles requeridos para fomentar o desenvolvimento verde.

ainda não estão maduras ou têm relação custo/benefício elevada quando comparadas com as tecnologias em uso. Em consequência, as políticas de indução da
reconversão industrial “verde” abrem espaço para argumentos em favor de polí-
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ticas de inovação voltadas para o desenvolvimento daquelas tecnologias e, mais

Políticas de inovação verde e de diversificação produtiva em direção a setores

adiante, para a promoção de setores industriais produtores dos bens desenvolvidos

industriais verdes – juntas ou separadamente – só se integram à agenda de mitiga-

a partir das novas tecnologias.

ção quando impulsionadas por uma lógica exógena à climática, como a da competitividade internacional, a da segurança energética ou alimentar, etc. Se novas

Explicitam-se, assim, os nexos entre políticas climáticas e políticas industriais e

tecnologias serão necessárias e se, a partir delas, se desenvolverão novos setores

de inovação. Há duas dimensões a considerar aqui. A primeira é inerente e neces-

industriais voltados à produção de bens verdes, abre-se um espaço para a competi-

sária à consecução dos objetivos nacionais de redução de emissões pela indústria

ção internacional em torno ao atendimento a esta necessidade global. Quem desen-

e de transição desta para um novo padrão produtivo e tecnológico. Trata-se do que

volverá as novas tecnologias e produzirá os bens que as incorporam e que serão

aqui se denomina a dimensão de “reconversão industrial verde”. Embora inerente

potencialmente requeridos por todos os países com setores industriais envolvidos

à lógica da mitigação climática, esta dimensão tem maior ou menor importância

em esforços de mitigação?

na agenda climática dos países de acordo com a participação do setor industrial
no perfil das emissões das economias e, portanto, com o esforço de reconversão

Há, portanto, nas relações entre políticas climáticas e industriais nacionais uma

requerido da indústria.

dimensão de reconversão e outra de inovação e diversificação em direção a novos
setores produtores de bens (desta vez ao longo de um vetor de tecnologias, proces-

A segunda dimensão da relação entre políticas climáticas e políticas industriais

sos e produtos verdes).

e de inovação não é, ao contrário da primeira, uma consequência necessária e
automática dos objetivos nacionais de redução de emissões industriais. Como se

Apesar de suas diferenças, as duas dimensões das relações entre políticas climá-

afirmou acima, esta dimensão aponta para políticas de inovação voltadas ao desen-

ticas e industriais geram uma agenda de competitividade industrial associada à

volvimento das tecnologias verdes e a promoção de setores industriais produtores

questão climática.

dos bens verdes.
Na primeira delas, a agenda contempla preocupações de curto prazo com os custos
Sem dúvida, para os objetivos de enfrentamento do aquecimento global em escala

dos esforços de reconversão feitos pela indústria nacional e seus impactos sobre

internacional, o desenvolvimento de novas tecnologias e de setores produtores de

sua competitividade internacional, em especial quando seus concorrentes não efe-

bens gerados a partir destas é um requerimento incontornável.

tuam esforço comparável.

Mas isso não é verdade em escala nacional. Aquisição de tecnologias e importação

De fato, medidas domésticas para lidar com externalidades ambientais têm impac-

de bens verdes produzidos em outras economias podem permitir a determinado

tos sobre custos de produção e podem gerar resistências baseadas em argumen-

país cumprir seus objetivos de reconversão industrial orientada por preocupações

tos de competitividade. Isto ocorre quando a externalidade ambiental tem uma

climáticas, sem que este país tenha uma política industrial – de produção de bens

dimensão internacional - como é o caso das emissões de gases de efeito estufa - e

– e de inovação verdes.

a ausência de coordenação entre políticas de diferentes países pode desincentivar
os governos a adotar medidas que afetam a competitividade dos setores expostos à
concorrência internacional (de Serres et alli, 2010).
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Quando outros governos não adotam medidas similares de mitigação, os esforços

Muitos dos dilemas de política industrial e de inovação associados ao apoio a

para reduzir a poluição ou as emissões em um país podem ser anulados pelos efei-

tecnologias e a investimentos verdes pouco se distinguem dos dilemas tradicio-

tos de vazamento de carbono (carbon leakage) . As medidas de política doméstica

nais fartamente identificados na literatura sobre o tema. O debate sobre cresci-

adotadas ou em discussão nos países desenvolvidos para mitigar as preocupações

mento verde poderia ser entendido como uma mera extensão da discussão sobre o

com perda de competitividade incluem a isenção dos setores expostos ao comércio

apoio de Estado a certos setores como fator de estímulo do crescimento (growth-

dos impostos ou do esquema de permissão de emissões ou a adoção de medidas de

-enhancing State aid), qualificado pela constatação da tendência a sub-investir e

ajustamento na fronteira (BCAs - Border Carbon Adjustment).

sub-inovar em tecnologias verdes em um cenário business as usual (Huberty e

1

Zachmann, 2011).
A agenda de reconversão verde inclui ainda, numa visão que vai além do curto
prazo, o objetivo de posicionar competitivamente na arena internacional – através

Segundo estes autores, as indústrias verdes estariam - como todas as demais -

de medidas de modernização verde - uma indústria nacional capaz de lidar com os

sujeitas ao conjunto de argumentos favoráveis ou contrários ao apoio estatal aos

novos requerimentos técnicos, sócio-ambientais e climáticos que moldarão cres-

mercados. Estas indústrias incluem bens transáveis tecnologicamente sofisticados,

centemente relações de comércio e investimento.

sujeitos a intensa competição internacional e que apresentam várias externalidades
- e de forma mais notável learning-by-doing - que estão presentes na argumenta-

Na segunda delas, a agenda contempla em boa medida os dilemas e desafios das

ção padrão em favor do apoio estatal.

políticas de inovação e de desenvolvimento produtivo voltadas à diversificação
setorial. Se as preocupações de competitividade relacionadas aos esforços climá-

Portanto, a prioridade concedida à inflexão da trajetória qualitativa de crescimento

ticos em âmbito doméstico abrem uma agenda “defensiva” frente a competidores

justificaria a adoção de políticas governamentais para incentivar a inovação e o

menos comprometidos com a mitigação da mudança do clima, elas também podem

investimento verdes, tornando-os competitivos frente às variantes não verdes,

ter uma dimensão ofensiva, relacionada ao aproveitamento de oportunidades vin-

cujos custos não incorporam as externalidades ambientais por elas produzidas.

culadas ao crescimento do mercado doméstico e internacional de bens climáticos.
Neste sentido, a inclusão, nas políticas nacionais de mitigação climática, de insNeste sentido, os argumentos de competitividade podem ser invocados para justifi-

trumentos de apoio ao investimento e à inovação verde atende não apenas ao obje-

car políticas de subsídios à expansão dos mercados domésticos de bens climáticos

tivo de contrarrestar externalidades ambientais geradas pela produção “suja”, mas

e de energia renovável como base para a emergência de um novo polo de vanta-

também a preocupações não especificamente ambientais como as relacionadas à

gens comparativas associado a estes setores e mercados.

competitividade internacional, à segurança energética, etc2.

Segundo de Serres et alli (2010), “estudos recentes mostraram que a participação dos principais países
do Anexo I (do Protocolo de Kyoto) em um compromisso de redução de emissões seria suficiente para
tornar marginal o vazamento de carbono”.

De acordo com Huberty e Zachmann (2011), “os objetivos europeus de crescimento do percentual de
uso de energias renováveis e melhoria na eficiência energética são justificados por argumentos relacionados à segurança energética, redução de emissões de GHG e competitividade econômica. (...) Competitividade significa, neste contexto, não apenas proteger a Europa dos preços voláteis dos combustíveis
fósseis, mas também a proteção e promoção da vantagem comparativa global das firmas européias especializadas nos chamados bens (e serviços) verdes”
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Se os argumentos favoráveis à adoção de políticas industriais e de inovação ativas

-dependence. De fato, neste caso, a intensidade do fenômeno, observável em

para acelerar e reduzir custos da transição para uma economia verde são, em certa

qualquer processo de inovação tecnológica, é maximizada pelo elevado grau de

medida, uma “mera extensão da discussão sobre o apoio de Estado a certos setores

incerteza em torno de variáveis que podem ter elevado peso na geração de retornos

como fator de estímulo do crescimento”, há, no entanto, duas importantes qualifi-

para o investimento e a inovação.

cações a fazer no caso destas políticas. Uma destas qualificações se refere à política de inovação, outra à política industrial de “diversificação produtiva verde”.

Se os investimentos em inovação têm grau de incerteza maior do que os investimentos em geral, pela dificuldade que têm as empresas de se apropriarem dos

a) As políticas de inovação verdes

retornos de suas atividades inovadoras, a inovação relacionada às tecnologias verdes está sujeita a incertezas e externalidades ainda maiores do que a inovação em

Os desafios de mudança da trajetória da economia e da transição para uma econo-

geral. Há, neste caso, incerteza ainda maior quanto ao futuro do mercado como um

mia verde fornecem a rationale para a intervenção pública nas áreas das políticas

todo e não apenas à tecnologia específica.

de inovação. Tal rationale está estreitamente associada a uma questão que vai além
dos desafios habituais com que se enfrentam, nestas áreas de política, os países.

No caso da inovação verde, a path dependence pode levar as firmas a inovar e
investir na direção “errada”, sobretudo na ausência da intervenção pública. Isto

Trata-se do fato de que, ao buscar promover a introdução e difusão de um novo

porque os preços de mercado, ao não refletirem totalmente a degradação ambien-

paradigma técnico-produtivo, os governos encontrarão grandes dificuldades para

tal gerada pela economia, assim como outras falhas de mercado, atrasam ou até

promover a mudança da trajetória da economia. Isto na medida em que a interde-

mesmo impedem o desenvolvimento de tecnologias amigáveis ambientalmente.

pendência entre o sistema econômico, sua dinâmica de crescimento e as energias e
tecnologias não verdes – em geral hoje mais competitivas e eficientes - é profunda,

Sem dúvida, a precificação adequada das externalidades ambientais contribui em

materializando-se em enormes investimentos e não sendo passível de reversão de

muito para lidar com estas falhas de mercado. Mas o apoio a tecnologias limpas

uma hora para outra. A tecnologia existente tem custos afundados significativos

pode ser especificamente necessário para romper os efeitos de path-dependence

em infra-estrutura e isto limita sua substituição, mesmo quando a tecnologia verde

que favorecem as tecnologias existentes, mais sujas.

é superior. Neste sentido, o tempo de vida das plantas energéticas, refinarias, construções, etc torna a transição energética necessariamente uma questão de longo

O tipo de incerteza que cerca a inovação verde exacerba os problemas de sub-

prazo (DESA/ONU, 2011) .

-investimento em inovação, decorrentes da natureza de bens públicos das idéias e

3

do conhecimento. No caso da inovação verde, há incerteza em relação à solidez
Ou seja, no que diz respeito à inovação, há, quando o desafio é a difusão de um

dos compromissos de mitigação e ao uso de instrumentos de preço que geram

novo padrão técnico-produtivo, um fenômeno particularmente intenso de path-

incentivos para a inovação verde4. Além disso, há externalidades que demoram
vários anos para se concretizar e o hiato temporal entre, de um lado, os custos de

Desde 1975, os sistemas energéticos estabilizaram em torno do uso de combustíveis fosseis sem qualquer mudança visível em direção a uma transição para fontes de energia mais limpas e renováveis. A
crescente demanda por energia superou em muito os esforços de eficiência energética e de exploração
de fontes renováveis e foi atendida por combustíveis fosseis (DESA/ONU, 2011).
3
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curto prazo da redução da poluição ou das emissões de GEEs e, de outro, os seus

- no caso, setores de equipamentos para a produção de energia renovável. De que

benefícios de longo prazo gera incertezas relevantes. Neste cenário, se as políticas

depende a emergência destes setores: do apoio estatal ou eles emergem a partir de

não discriminam em favor da inovação (e dos investimentos) verde, a tendência é

complexas constelações de expertise industriais inter-relacionadas? Para os auto-

que, sob o impulso de medidas voltadas para o aumento da taxa de investimento da

res, o apoio estatal ao desenvolvimento doméstico de setores de energia renovável

economia, por exemplo, o acréscimo de estoque de capital se faça dentro da lógica

ajuda a desenvolver a competitividade internacional, mas tal apoio funciona melhor

do desenvolvimento “sujo”. Há, portanto, boas razões para supor que os bens ver-

quando a economia doméstica já tem a constelação de capacitações, indústrias e

des são ainda mais suscetíveis ao sub-investimento vis à vis do ótimo social do que

instituições que são precursores da criação dos novos setores industriais verdes.

as indústrias infantes indiferenciadas do ponto de vista ambiental.
Neste sentido, também no que se refere ao desenvolvimento de novos setores
A partir destas considerações, alguns autores defendem a ideia de “mudança tec-

industriais (verdes), a hipótese da path-dependence parece se confirmar: países

nológica dirigida” (directed technological change) já que atrasar a intervenção

com setores que requerem competências e têm características institucionais pró-

pública contribuiria para manter em atividade a máquina de inovação associada

ximas às necessárias para as indústrias verdes têm mais facilidade para evoluir na

ao crescimento não verde, tornando as tecnologias sujas mais produtivas e aumen-

direção destas. É o caso da Alemanha e Dinamarca, que tinham historicamente

tando o gap de produtividade entre tecnologias limpas e sujas, em favor destas

setores competitivos de engenharia e maquinaria de alta precisão, o que lhes confe-

(Aghion et alli, 2009).

riu posições muito vantajosas para o desenvolvimento de equipamentos de geração
de energia eólica. O sucesso destes países parte de posições domésticas consolida-

Ou seja, como a maioria dos produtos podem ser produzidos com tecnologias

das e muito vantajosas, que lhes permitiram atuar como first-movers. O corolário

limpas e sujas e os empresários escolhem a mais lucrativa das duas, levando em

desta constatação é que second-tier followers não partem da mesma base de posi-

conta o estado atual da tecnologia e os (des)incentivos oferecidos pelas políticas

cionamento e enfrentarão competição internacional muito mais intensa (Huberty

dos governos, estas precisariam influenciar não apenas a alocação da produção

e Zachmann, 2011).

entre atividades limpas e sujas, mas também a alocação de mecanismos de apoio
ao investimento e à P & D entre inovação limpa e suja (Aghion et alli, 2009) .

Portanto, para os autores, o vínculo entre apoio doméstico ao desenvolvimento de
setores verdes e geração de competitividade internacional nestes setores verdes

Portanto, a especificidade da mudança tecnológica requerida pelos objetivos de

somente se verifica em economias com um pool de competências e qualificações

mitigação da mudança climática reforça os argumentos favoráveis a uma política

que as habilitam a criar e consolidar - a custos relativamente baixos - novas

ativa de inovação nesta área, como contrapeso ao fenômeno de path-dependence,

vantagens comparativas. Mas o estabelecimento deste vínculo também seria con-

que tende a se fazer sentir de forma especialmente intensa neste caso.

dicionado pelas características dos setores verdes apoiados. Assim, os resultados
do apoio estatal na Europa a equipamentos de energia renovável foram muito

b) As políticas industriais climáticas

heterogêneos segundo os setores, tendo a correlação entre apoio estatal e desenvolvimento de competitividade internacional sido observada apenas no caso da

Trabalho recente (Huberty e Zachmann, 2011) se indaga sobre o papel das polí-

energia eólica, cujos equipamentos são menos tradeables do que os relacionados

ticas estatais na criação de competitividade de novos setores verdes na indústria

à energia solar.
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Estas considerações ajudam a qualificar o argumento favorável à intervenção

no caso da diversificação em setores de bens de consumo. No caso da política

governamental ao lidar com os temas de competitividade relacionados aos esfor-

industrial climática, esta preocupação é maximizada pelo fato de que as tecnolo-

ços de mitigação empreendidos pela indústria.

gias verdes - e os bens de capital que as incorporam - são vetores de um novo paradigma técnico-produtivo, característica que deveria ser cuidadosamente levada em

Como qualquer política seletiva de intervenção na economia, também o apoio

conta quando se desenham políticas de diversificação produtiva orientada para

direto a tecnologias limpas suscita as preocupações habituais com os riscos de

setores produtores de bens e equipamentos “climáticos”. De fato, é possível argu-

falhas de governo. Tais preocupações relacionam-se ao timing apropriado do

mentar que esta característica “horizontal” ou “sistêmica” de muitas tecnologias

apoio, à escolha dos instrumentos de política e da tecnologia (ou setor) que deveria

verdes impede que se tratem as políticas governamentais de fomento a este novo

receber o apoio, às relações entre políticas de fomento industrial e de inovação, de

setor segundo lógica e critérios de uma política setorial típica.

um lado, e políticas de concorrência, de outro, etc (Aghion et alli, 2011).
Como as tecnologias verdes serão aplicadas em uma vasta gama de setores (ver
Como se observou, do ponto de vista da política industrial, os desafios coloca-

Tabela 1) e modificarão processos produtivos e produtos destes setores, seu

dos pela transição para uma economia de baixo carbono incluem duas dimensões:

impacto potencial sobre a competitividade da economia como um todo não pode

uma de modernização e reconversão, outra de diversificação industrial. Enquanto a

ser minimizado, especialmente quando a indústria enfrenta o desafio da moder-

dimensão de modernização e reconversão envolve potencialmente todos os setores

nização verde. Uma política industrial que discrimine favoravelmente a um setor

produtivos - seus processos, perfis de utilização de energia, etc - a de diversifica-

produtor de equipamentos verdes através de mecanismos de proteção contra a con-

ção pode ter como objeto (i) setores produtores de bens e serviços utilizados por

corrência doméstica e externa pode retardar o processo de modernização e recon-

todo o aparato produtivo em suas estratégias de redução de emissões de GEEs; e/

versão verde da indústria e gerar custos significativos para toda a economia.

ou (ii) setores produtores de bens de consumo verdes.
Neste sentido, os objetivos de reduzir os custos (em termos de competitividade)
Os dilemas associados às relações entre estas duas dimensões de política são sufi-

da transição para uma economia verde e de desenvolver novos setores produtores

cientemente conhecidos e não há consenso sobre como tratá-los. O objeto principal

de tecnologias verdes não são a priori convergentes, cabendo à política industrial

da controvérsia diz respeito ao grau de discriminação a ser concedido aos novos

administrar o trade-off entre os dois objetivos. A administração deste trade-off

setores produtivos para viabilizar seu desenvolvimento, bem como às implicações

é essencial quando se trata do tema do acesso a tecnologias verdes, em que o

da estratégia de diversificação sobre a competitividade do parque industrial já ins-

investimento direto estrangeiro, acordos de licenciamento e o desenvolvimento de

talado e sobre a agenda de modernização e reconversão deste.

tecnologias são algumas das opções de política disponíveis.

O dilema é especialmente agudo no caso das políticas de diversificação cujo obje-

O exemplo da política brasileira de informática, adotada nos anos 80 e baseada na reserva

tivo é fomentar a produção de bens de capital verdes, sendo muito menos intenso

de mercado para produtores de capital nacional, é a melhor referência para o risco que

5

aqui se menciona. Trata-se do risco associado a uma opção de política que ignora as
características sistêmicas de novas tecnologias em benefício do objetivo de desenvolver
5

um setor industrial nacional produtor de equipamentos derivados destas tecnologias.

E dos instrumentos a utilizar para fazê-lo.
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Tabela 1
Indústrias verdes por setores de atividade e área ambiental
Production
sectors

Climate change sectors
GhG emissions GhG emissions
from: Fossil-fuel from: Building
energy
power generation
consumption

Electric/ Utilities

Wind power;
Geothermal power;
Solar power;
Hydroelectric power;
Nuclear power

Agriculture

Bio-methane production
(energy from animal
waste)

Construction

Renewable energy
plants;
Power lines and related
structure construction

Transport

Manufacturing

Services

Wind turbines;
Solar panel components
(semi-conductors);
Storage battery
equipment

Engineering services;
Plumbing and heating
equipment wholesalers;
Environmental
consulting services

Other environmental
areas’ sectors
GhG
emissions
from:
Transports

Bio-diversity/
air, water
and land
preservation

Electrical power
distribution (energy
conservation and
planning)

Roofing contractors;
Electrical and wiring
installation
contractors;
Retrofitting of
existing buildings
(insulation);
Plumbing and aircontrolling contractors

Smart systems and
equipment;
Electric lamp bulbs;
Solar panel
components;
Automatic
environmental
control equipment

Architectural
services;
Engineering services;
Residential and
non-residential
property managers

Water supply and
irrigation system

Waste
management

Sewage treatment
facilities

2.2. Casos nacionais: políticas industriais “climáticas”
Como resposta à crise econômica de 2008, em diversos países, os pacotes de estímulo pós-crise continham um conjunto de medidas especificamente voltadas para
o greening da economia ao longo do processo de recuperação.
Os pacotes de estímulos anunciados por China e Coréia do Sul foram seguramente
os que continham o maior componente de políticas verdes, embora medidas de
incentivo de conteúdo semelhante tenham sido adotadas também nos EUA e em

Bio-fuels crop
production
(especially
non-food)

Organic farming;
Aquaculture
Water supply and
irrigation system

diversos países europeus.
Waste water and
sewer line

Mais além das medidas adotadas em resposta à crise, no entanto, em diferentes
países tem-se desenvolvido o que aqui se denominou uma política industrial climática. Tais políticas são geradas a partir da interseção entre preocupações climáticas
e de competitividade (e, em vários casos, também de segurança energética), mas

Public transit
systems (urban
and inter-urban);
Fluvial
transport;
Rail freight
transport

podem ter objetivos diferentes e recorrer a instrumentos bastante heterogêneos,
segundo os contextos institucionais e econômicos nacionais. Aqui são descritos os

Transportation
technology
(electrical,
hydrogen,
bio-fuels,
hybrid),
Processes for
bio-fuel
production;
Fuel efficient
vehicle
manufacturing;
Transportation
and logistics
equipment

Monitoring
equipment for
fishing stock;
Water metering
equipment

Repair and
maintenance of
fuel-efficient
vehicles;
Logistic
consulting
services;
R&D in
biotechnology

Eco-tourism
activities,
conservation and
wildlife
organisations;
Watershed
conservation and
management;
Emissions and
pollution control;
Environmental
consulting services;
Survey and mapping
services

Automatic
environmental
control for
commercial,
residential and
appliance use

casos da Coréia do Sul, da China e dos EUA.
a) Coréia do Sul6
A Coréia fornece um exemplo interessante de país que, depois de viver um processo
de industrialização caracterizado por intenso catching up produtivo e tecnológico,
vem buscando associar crescentemente seus esforços de desenvolvimento econô-

Solid waste
collection;
Hazardous waste
collection;
Engineering
services

mico à criação de novos vetores verdes de crescimento. Mais além, a Coréia internalizou, em seus objetivos de desenvolvimento e em seus mecanismos de fomento à
inovação e ao investimento, a dimensão climática, ao mesmo tempo em que definiu
um horizonte de longo prazo (2050) como referência para sua nova estratégia.

Fonte: OECD (2010).
6
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Já antes da adoção de uma estratégia de desenvolvimento verde, a Coréia dera

o possível impacto negativo sobre a sua competitividade internacional. A preocu-

passos no sentido de incorporar a seus objetivos de desenvolvimento a variável

pação da indústria relaciona-se ao fato de que o país tem 12% do valor agregado

ambiental e climática. Assim, em 1998, um comitê nacional para a economia de

industrial em indústrias intensivas em energia - o mais alto nível de participação

energia lançou um sistema voluntário para incentivar a eficiência energética no

entre os países da OCDE e 50% acima do nível médio da OCDE. Vale observar

setor empresarial. As firmas que participassem do programa assinavam acordos

que a meta coreana não é condicionada a nenhum acordo ou apoio internacional.

com o governo, especificando suas metas voluntárias de conservação de energia e
de redução de emissões de GEEs, assim como seus cronogramas e estratégias, que

Para implementar a estratégia nacional com horizonte 2050, o governo anunciou

eram monitoradas pelo governo. Em troca, as firmas tornavam-se elegíveis para

o Plano Qüinqüenal para o Crescimento Verde. Uma grande parte do orçamento

financiamentos com taxas de juros favorecidas para equipamentos de conservação

deste plano está concentrada em infra-estrutura de transporte (trem de alta veloci-

de energia, para benefícios fiscais e apoio técnico.

dade) e em gerenciamento hidráulico (restauração de rios, saneamento, etc).

Impostos ambientais também são praticados na Coréia há mais de 15 anos, repre-

Os gastos em P & D respondem por 12% do orçamento do Plano e têm como

sentando 2,5% do PIB e por 9,5% da receita fiscal total, em 2008. No entanto,

foco 27 tecnologias verdes, escolhidas a partir de consultas com especialistas e

cerca de 80% da receita dos impostos sobre transporte-energia-meio ambiente são

depois incorporadas à estratégia de crescimento verde. As tecnologias escolhidas

direcionadas obrigatoriamente para a infra-estrutura de transporte, especialmente

estão relacionadas principalmente a novas fontes de energia (células solares, bio-

estradas, anulando parcialmente a efetividade da taxação de energia.

-energia, etc), ao aumento da eficiência energética em transporte, construção e
processos produtivos e a atividades de controle de emissão e poluição end of pipe

Além disso, desde 2005, o governo tem operado um mercado voluntário de car-

(reciclagem, captura, armazenamento e processamento de CO2, etc).

bono (Korea Certified Emissions Reduction) aberto para firmas que tenham reduzido suas emissões de carbono em mais de 500 toneladas/ano através de maior

No que se refere à promoção de indústrias verdes, o plano qüinqüenal prevê o

eficiência energética e de processos produtivos e de investimentos em desenvolvi-

greening das indústrias existentes e apoio ao desenvolvimento de novas indústrias.

mento de energia renovável.

Neste sentido, o governo lançou um conjunto de iniciativas para prover recursos financeiros para os setores verdes: incentivos fiscais para instrumentos finan-

Em julho de 2009, o governo anunciou a “estratégia nacional para o crescimento

ceiros que invistam em tecnologias e setores verdes; expansão do financiamento

verde”, tendo 2050 como horizonte. A estratégia contempla a mitigação da

público para firmas e projetos verdes; aumento das garantias públicas para firmas

mudança climática e a promoção da independência energética, a criação de novos

verdes. Estas medidas de financiamento vão apoiar firmas, projetos e tecnologias

motores para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Já em

que receberão “certificados verdes” conferidos por institutos públicos, com base

janeiro de 2009, o governo anunciara, como resposta à crise econômica, o Green

em critérios relacionados aos impactos tecnológicos e ambientais, à viabilidade

New Deal, absorvido, em julho, na estratégia então definida.

econômica e ao grau de greening. Firmas verdes são consideradas aquelas cujas
tecnologias verdes certificadas representam mais de 30% das vendas.

A meta de redução de emissões definida pela Coréia é de 30% em relação ao cenário business as usual de 2020, apesar da preocupação da indústria doméstica com
18
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Em 2010, o governo lançou um projeto piloto de acordos negociados mandatórios

Para alcançar tais resultados, o governo da China alocou recursos financeiros, capa-

sobre uso de energia (com meta de redução do uso de energia). Este sistema será

cidade de P & D e uma combinação de incentivos e regulações para favorecer o

substituído pelo sistema de gerenciamento de metas de GEEs e de energia, através

desenvolvimento e difusão de energia mais limpa, renovável e em eficiência energé-

do qual empresas de geração de energia, indústria, construção, transporte e demais

tica. Também investiu em uma variedade de modelos de parceria com companhias e

setores negociarão com o governo metas e estarão sujeitas a penalidades no caso

governos estrangeiros, incluindo joint ventures, acordos de licenciamento, etc.

de não serem alcançadas.
Independente da avaliação que se faça da qualidade institucional das políticas
No mesmo ano, o governo propôs o estabelecimento de um framework para um

implementadas pelo governo chinês, a experiência deste país põe em evidência o

ETS em um esquema de cap and trade, instrumento que é considerado indispensá-

importante papel de um conjunto de políticas domésticas no estímulo à tecnologia

vel se se pretende alcançar a meta de 2020.

de baixo carbono. Os principais componentes destas políticas são os seguintes:

Além disso, para reduzir o consumo de combustível e as emissões de GEEs, foi

•

a elaboração de um plano global e da definição de um compromisso de longo

adotada regulação que exige que a economia média de combustível de todos os

prazo com a localização de uma tecnologia de baixo carbono. O objetivo de

carros vendidos em um ano por uma empresa atinja determinado padrão.

localização é o de estabelecer capacidade de manufatura doméstica dos bens
que incorporam as tecnologias de baixo carbono;

b) China

•

7

a implementação de programas governamentais de apoio tecnológico do
governo para apoiar os esforços de decodificação das tecnologias importadas.

O caso chinês é particularmente interessante como ilustração de uma política

Uma vez decodificada a tecnologia, um conjunto de incentivos e regulações

industrial voltada para o desenvolvimento de setores domésticos produtores de

eram introduzidas para scale-up a comercialização e reduzir os custos das

bens verdes. Alguns destes setores, alavancados pela demanda doméstica, adqui-

tecnologias;

riram competitividade internacional. Neste sentido, apesar do reconhecimento de

•

que a política chinesa de “localização” (nacionalização) das tecnologias de baixo
carbono gerou controvérsias com países da OCDE acerca de direitos de proprie-

lançamento e o scale-up da inovação em tecnologias de baixo carbono;
•

dade intelectual relacionados, o caso chinês é apresentado pelos autores dos trabalhos que servem de referência a esta subseção como um êxito. Segundo os autores,
estas políticas permitiram à China se transformar, em duas décadas, de importador

o estabelecimento de programas de financiamento de P & D para apoiar o
a melhoria da capacidade de absorção tecnológica das empresas, através do
financiamento direto de seu aprendizado tecnológico; e

•

a mobilização de sinergias público-privadas e indústria-academia para reunir
expertise multisetorial.

de tecnologia de baixo carbono em importante produtor de bens a partir de certo
número de tecnologias de baixo carbono.

A partir de meados da primeira década do século, o governo chinês intensificou
sua política climática, estabelecendo incentivos para indústrias de alta tecnologia
conformes com o objetivo de economia de energia e redução de emissões definido pelo 11º Plano Qüinqüenal (2006-2010) e anunciando um cronograma para

7

Baseado em Tan, X. e Gang, Z. (2009) e em Tan, X. e Seligshon, D. (2010).

20

breves cindes | www.cindesbrasil.org

a eliminação progressiva de equipamentos industriais obsoletos (COPPE, 2010).
Políticas industriais e agenda climática

21

Empresas poluentes e minas de carvão foram fechadas, enquanto incentivos às

O primeiro debate, sobre a competitividade industrial do país vis-à-vis a de outras

exportações de diversos produtos intensivos em energia eram eliminados.

economias industriais e emergentes, data dos anos 1980. No entanto, a recente
deterioração da situação econômica dos Estados Unidos conferiu maior prioridade

A Lei de Energias Renováveis, adotada em 2005, criou um fundo especial para o

ao tema. Na campanha presidencial de 2008, a idéia de uma política para promover

desenvolvimento deste tipo de energia e estabeleceu que a rede deve comprar toda

agressiva política industrial para “reestabelecer” a percebida perda da competitivi-

a energia gerada a partir de energias renováveis. A partir de 2007, em função da

dade da indústria norte-americana ganhou novo contorno, para além das políticas

alteração da Lei de Conservação de Energia, foram promulgadas normas obriga-

de competitividade dos anos 1980 e do foco na política de inovação dos anos 1990

tórias para restringir o consumo de 22 produtos intensivos em energia (COPPE,

e início dos 2000. Diante da necessidade de reforma da política energética e, por

2010), ao mesmo tempo que uma série de medidas impactavam negativamente os

consequência, da reestruturação da matriz do país e da adaptação de seu parque

incentivos para investimentos e exportação em setores intensivos em energia e no

produtivo, a nova estratégia para a indústria (manufacturing strategy) passou a ser

uso de recursos naturais.

concebida no contexto da transição para uma economia de baixo carbono. Em conseqüência, os novos mecanismos de política industrial adquiriram crescente ênfase

Nos últimos anos, a China tornou-se a maior produtora mundial de painéis sola-

no fomento às tecnologias de energia limpa e à ampliação da eficiência energética.

res e tem três firmas nacionais entre os dez maiores empresas de energia eólica
do mundo. Tem investido também em biocombustíveis e o desenvolvimento de

O segundo debate, sobre a reforma da política energética dos Estados Unidos, data

setores produtores de equipamentos verdes é identificado, na política industrial

do início da década de 2000. No entanto, passou a ser crescentemente vinculado à

chinesa, como parte da mudança de perfil da indústria nacional em direção a seto-

questão mais geral da competitividade industrial no contexto do esforço de tran-

res altamente dinâmicos e de maior intensidade tecnológica.

sição para uma economia de baixo carbono, além da vinculação tradicional aos
temas da segurança nacional e da proteção ao meio ambiente.

c) EUA

8

A reforma da política energética norte-americana pode, de certo modo, ser vista
A política industrial “climática” nos EUA é o resultado da interação entre três

como esforço contínuo, mas que tem intensidade variável de acordo com os ciclos

debates: competitividade industrial, energia e mudança do clima. Neste país, as

econômico e político do país. O principal objetivo desde os anos 1970 tem sido

relações entre as três agendas têm sido fortemente influenciadas pelo ciclo político

atingir a “independência energética” (energy independence), isto é, a redução da

e, nos últimos anos, pela polarização entre os dois partidos representados no legis-

dependência da importação de petróleo. Esse esforço, atrelado originalmente à

lativo. As dificuldades para a produção de um consenso - ou pelo menos, de um

questão da segurança nacional, foi intensificado nos anos 1980 e 1990 em função

bloco hegemônico - em torno dos objetivos articulando clima, energia e competiti-

de sua vinculação ao tema ambiental.

vidade tem sido um fenômeno recorrente e pouco ou quase nada mudou depois da
eleição do Presidente Obama, em 2008.

Diante, contudo, da crescente percepção da população e de setores influentes da
elite política dos Estados Unidos sobre a urgência da questão climática, o esforço
de reforma da política energética passou a combinar três metas: diminuir a depen-

8

dência do petróleo importado; reduzir o impacto ambiental da geração e distribui-

Baseado em Bonomo, D. e Lembo, C. (2010).
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ção de energia; e criar nova oportunidade de expansão econômica e geração de

ao comércio (energy-intensive trade-exposed industries – EITI). Parte substancial

empregos. Para atingi-las, os esforços regulatório e legislativo do governo federal

desses subsídios está diretamente relacionada à preservação ou ampliação da com-

passaram a dar ênfase à transformação da matriz energética, ampliando a partici-

petitividade industrial, ainda que este objetivo seja complementado ou justificado

pação das fontes renováveis de energia e desenvolvendo formas mais eficientes

por outros de natureza ambiental, de política energética ou de segurança nacional.

para o uso das fontes não-renováveis.
Ao se analisar a estrutura destes projetos, é possível concluir que parte substanO terceiro e último debate, sobre a existência do fenômeno da mudança do clima

cial dos subsídios previstos nesses projetos são transferências diretas de fundos

e sobre as políticas necessárias para sua mitigação e adaptação, data, em grande

do governo federal norte-americano – e, por meio deste, de governos estaduais

medida, da rejeição do Protocolo de Quioto pelos Estados Unidos, em 1997. No

– para a iniciativa privada. Destacam-se, também, diversos incentivos financeiros,

entanto, ganhou renovada ênfase em meados da década de 2000, quando eventos

já largamente utilizados na política energética dos Estados Unidos para encorajar

climáticos extremos tornaram-se visíveis para a população e suscitaram debate

o desenvolvimento e a ampliação do uso de fontes específicas de energia. Entre

pelo Congresso norte-americano acerca das medidas econômicas e sociais a serem

os instrumentos de política considerados nos projetos que constam da agenda do

adotadas em resposta a esse fenômeno.

Congresso, encontram-se:

Assim, em 2005, o Senado norte-americano aprovou a Emenda 866 a Energy Bill

•

extensionismo industrial: O objetivo do programa é auxiliar pequenas e

de 2005. O texto continha entendimento daquela Casa legislativa sobre as causas

médias empresas do país a identificarem e adotarem novas tecnologias. O

humanas e as consequências do aquecimento global, respaldadas em crescente

foco, contudo, não é o desenvolvimento dessas novas tecnologias, mas a

consenso científico sobre a matéria. A aprovação da Emenda 866 simbolizou,

provisão de serviços de apoio técnico, tecnológico e científico às empresas

também, a vinculação entre os três debates: competitividade industrial (incluindo

para que possam utilizar tecnologias já desenvolvidas por órgãos do próprio

comércio), reforma da política de energia e mitigação e adaptação à mudança do

governo. Trata-se, portanto, de facilitar o conhecimento, o acesso e a apropria-

clima. A nova política industrial da mudança do clima nos Estados Unidos é resul-

ção daquelas já existentes.

tado da interação entre esses três debates. Duas das áreas em que essa nova política

•

modernização industrial: um dos programas de modernização previstos pelos

industrial é mais visível são, respectivamente, o debate sobre a lei de energia e

projetos de lei, denominado Motor Efficiency Rebate Program, tem por obje-

mudança do clima e a política norte-americana de biocombustíveis.

tivo incentivar a aquisição ou substituição de motores industriais elétricos,
através de concessão de créditos tributários ao comprador e ao distribuidor do

Os diferentes projetos de lei sobre energia e mudança de clima que estão na agenda
do Congresso dos EUA possuem diversos mecanismos para concessão de subsí-

novo motor.
•

desenvolvimento de tecnologias de energia limpa: um dos projetos

dios voltados à implementação das políticas previstas, em particular aquelas rela-

de lei prevê a criação de um fundo federal, denominado Clean Energy

cionadas à promoção de energias renováveis, de energias limpas e de eficiência

Manufacturing Revolving Fund, que possui quatro objetivos: (i) desenvol-

energética; à criação de green jobs; à adoção de mecanismos compensatórios; e à

ver a capacidade industrial de longo prazo dos Estados Unidos; (ii) criar

implementação do regime doméstico de cap-and-trade, em particular para a redu-

empregos por meio da modernização e expansão de unidades industriais

ção dos custos de ajuste dos setores industriais intensivos em energia e expostos

para a produção de tecnologias de energia limpa (clean energy technologies)

24
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e produtos eficientes do ponto de vista energético (energy efficient products);
(iii) ampliar a competitividade da indústria norte-americana; e (iv) apoiar

3. Conclusões

as pequenas e médias indústrias.
A articulação entre preocupações climáticas e de competitividade internacional
Sua definição de tecnologias de energia limpa é ampla e inclui: turbinas eólicas,

está na origem das políticas industriais climáticas. Estas têm como foco central a

energia solar, células de combustível, baterias e sistemas de baterias avançados,

dimensão de inovação e de investimentos, já que a idéia mesma de emergência e

equipamento de biomassa, equipamento para térmicas, biocombustíveis avança-

consolidação da economia verde é diretamente associada à transição entre modelos

dos, equipamento de energia das marés, sequestro e captura de carbono, entre

técnico-produtivos e, portanto, ao desenvolvimento e difusão de novas tecnologias.

outras. Fato semelhante ocorre em relação à definição de produtos eficientes do
ponto de vista energético, que inclui, por exemplo, produtos que consomem menos

Há duas dimensões a considerar, no que diz respeito às relações entre políticas cli-

energia do que a média de consumo de similares – na prática, qualquer produto

máticas e industriais. A primeira é inerente e necessária à consecução dos objetivos

industrial relativamente mais eficiente.

nacionais de redução de emissões pela indústria e de transição desta para um novo
padrão produtivo e tecnológico. Trata-se do que aqui se denomina a dimensão de

Os beneficiários devem, necessariamente, ser pequenas e médias empresas, ou seja,

“reconversão industrial verde”. Embora inerente à lógica da mitigação climática,

possuir até 500 funcionários. Além disso, devem pagar salários que sejam iguais ou

esta dimensão tem maior ou menor importância na agenda climática dos países de

superiores aos pisos determinados pelo Departamento de Trabalho (DOL) e devem

acordo com a participação do setor industrial no perfil das emissões das economias

prover assistência saúde aos funcionários. Há, ainda, “cláusula anti-offshoring”,

e, portanto, com o esforço de reconversão requerido da indústria.

que pune as indústrias que tomaram empréstimos caso desloquem sua produção
para fora dos Estados Unidos. Se tal situação ocorrer, a empresa deverá pagar,

A segunda dimensão da relação entre políticas climáticas e políticas industriais e

segundo o texto da lei, uma “taxa de juros penalizadora” e quitar o empréstimo em

de inovação não é, ao contrário da primeira, uma consequência necessária e auto-

período a ser determinado, de forma discricionária, pelo DOC.

mática dos objetivos nacionais de redução de emissões industriais.

Esses três exemplos de instrumentos demonstram não só a variedade dos ele-

Políticas de inovação verde e de diversificação produtiva em direção a setores

mentos que compõem a nova política industrial da mudança do clima, como sua

industriais verdes – juntas ou separadamente – só se integram à agenda de mitiga-

sofisticação e magnitude econômica. Demonstram, também, como os objetivos da

ção quando impulsionadas por uma lógica exógena à climática, como a da com-

reforma da política energética dos Estados Unidos e de seu esforço de mitigação e

petitividade internacional, a da segurança energética ou alimentar, etc. Se novas

adaptação à mudança do clima interagem e se mesclam com a meta de manutenção

tecnologias serão necessárias e se, a partir delas, se desenvolverão novos setores

e ampliação da competitividade industrial.

industriais voltados à produção de bens verdes, abre-se um espaço para a competição internacional em torno ao atendimento a esta necessidade global. Quem desenvolverá as novas tecnologias e produzirá os bens que as incorporam e que serão
potencialmente requeridos por todos os países com setores industriais envolvidos
em esforços de mitigação?
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Há, portanto, nas relações entre políticas climáticas e industriais nacionais uma
dimensão de reconversão e outra de inovação e diversificação em direção a novos
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