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1. Introdução
O conceito de economia verde levanta uma série de preocupações e qualificações
entre autores que o observam sob a ótica dos países em desenvolvimento e, mais
genericamente, da agenda de desenvolvimento. Ressalta-se, em primeiro lugar, o
risco de que este conceito veicule uma nova norma ou referência internacional em
que a dimensão ambiental prevaleça sobre os objetivos econômicos e sociais, condicionando-os. Neste caso, “poderíamos estar de volta a uma abordagem preservacionista que enfatiza as limitações ao desenvolvimento” e tal abordagem poderia
ser legitimamente invocada, pelos países desenvolvidos, para justificar “sanções
comerciais e a imposição de novas condicionalidades no financiamento ao desenvolvimento” (Cozendey, 2011). As mesmas preocupações estiveram presentes,
nos países em desenvolvimento, quando se discutiu, principalmente na última
década do século passado, o uso de instrumentos comerciais para enforce padrões
ambientais e sociais.
No entanto, o tema da economia verde agrega outra preocupação, do ponto de
vista das opções de desenvolvimento, que esteve menos presente quando a questão
ambiental adquiriu relevância nos foros de negociação econômica internacional.
Como a transição para uma economia verde implica uma revolução produtiva e
tecnológica, ela abre espaço para novos fluxos de tecnologia, comércio e investimento que podem, dependendo das circunstâncias, ampliar o gap de desenvolvimento entre países, se a normativa internacional e as políticas nacionais privilegiarem a comercialização de soluções tecnológicas geradas nos países desenvolvidos
e a imposição de valores e modelos ambientais e econômicos destes países.
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2. A agenda verde sob a ótica do desenvolvimento

Assim, analisando as áreas de biocombustíveis e de energia solar, eólica e fotovoltaica, Jha (2009) mostra que: “(a) 18 out of the 20 biggest companies in the fields
of renewable energies proceeded from developed countries, mostly European; (b)

Analistas preocupados com as restrições que a adoção internacional de um con-

European countries, many of which benefited from incentives in the past, enjoyed

ceito como o de economia verde poderia implicar para as perspectivas de desenvol-

a commanding position in exports of components in the covered areas; (c) trade of

vimento e para as exportações dos países do Sul parecem mais confortáveis com

developing countries in the covered areas was less than half of that of developed

o conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito mais amplo acolheria

nations and was basically performed by only 14 developing countries; (d) the con-

melhor a preocupação com a “equidade intergeracional” (Ocampo, 2010) e com o

tribution of developing countries to the exports of selected products, representative

equilíbrio entre objetivos ambientais (climáticos, inclusive), sociais e econômicos

of the renewable sectors covered, was dominant only in photovoltaic panels (60

como pilares do desenvolvimento (Cozendey, 2011) .

per cent), to a large extent due to China’s weight, amounting to less than one-fifth

1

on the other goods considered. The share in exports of wind turbines and solar
Este tipo de preocupação foca essencialmente na desigualdade entre países desen-

heaters was below 3 per cent; (e) developed country markets were supplied with

volvidos e em desenvolvimento e chama a atenção para os riscos de que tal dispa-

massive subsidies and a sizable volume of venture capital investment in the realm

ridade venha a aumentar significativamente durante o processo de enfrentamento

of renewables; (f) two-thirds of patent holders of renewable technologies in deve-

do aquecimento global e da transição para uma economia de baixo carbono.

loping countries were multinationals, basically from developed countries”.

De fato, apesar de um número não desprezível de firmas de países em desenvolvi-

O desafio da transição para uma economia verde implica uma revolução produtiva

mento terem obtido parcelas de mercado em tecnologias climáticas - caso da Índia

e tecnológica. Segundo Ocampo (2010), a questão que este processo suscita é a da

e China nos setores de painéis solares e turbinas eólicas, respectivamente (Cosbey,

distribuição dos seus benefícios, tanto em termos de patentes e direitos de proprie-

2010) - o posicionamento favorável das empresas dos países desenvolvidos ainda

dade intelectual, quanto da geração de novas atividades econômicas dinâmicas e

parece inquestionável.

com articulações com outros setores da economia.
Mitigar os riscos de aumento da desigualdade internacional requereria, do ponto

Para Cozendey (2011), “this implies not only a balanced green economy programme but also a programme of balanced proposals for action. The areas of focus should be approached in a way that puts in
a dynamic economic perspective the environ-mental requirements and the social urgencies of our time.
First, the environmental perspective itself has to be examined in a balanced multidimensional way. In a
number of situations, sustainability aspects compete with each other. For instance, hydroelectric power
generation may be key to a low carbon energy grid, but at the same time, the construction of new dams, if
not well conceived, may pose environmental challenges in terms of destruction of natural vegetation. Second, from a developing country perspective, the balance between environmental needs and social urgencies has to be accounted for. For instance, the elimination of subsidies for fossil fuel consumption has been
identified as an action that would favour both economic rationality and the reduction of carbon emissions.
We know, nevertheless, that a lot of those subsidies are given by developing countries to allow poor populations the satisfaction of basic energy needs in terms of heating or cooking, therefore posing the issue of
finding alternatives to solve the social problem, before taking the otherwise reasonable action…”
1
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de vista dos países em desenvolvimento, uma agenda internacional de cooperação,
transferência de tecnologia, financiamento e comércio - que pode eventualmente
implicar a revisão de certas regras e acordos multilaterais ou preferenciais em
distintas áreas. Mas perseguir este objetivo também implica a adoção, naqueles
países, de políticas domésticas, sobretudo na área industrial e tecnológica.
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2.1. A agenda doméstica

Ocampo (2010) propõe que o foco da estratégia industrial e tecnológica de países
em desenvolvimento seja colocado na adaptação e disseminação de tecnologias

No que diz respeito à agenda doméstica dos países em desenvolvimento, o que

verdes - que deve ser visto como processo de aprendizado ativo e de criação de

confere conteúdo à política industrial - e mais amplamente a políticas de desenvol-

capacidades - bem como no tratamento das atividades econômicas verdes como

vimento produtivo - é a idéia de que a transição para a economia verde pode ser

“indústrias nascentes”. Estas requereriam apoio adequado, através de subsídios (de

um vetor relevante de geração de novas atividades dinâmicas na economia. Pode,

preferência temporários), crédito e, se necessário, alguma proteção. Tais políticas

portanto, ser uma fonte de crescimento e de mudança estrutural (Ocampo, 2010).

devem ser inseridas no âmbito de estratégias que mobilizam outros instrumentos
cujos objetivos devem estar relacionados à limitação de poluições e emissões, con-

Os nexos entre políticas climáticas e industriais se estabelecem através dos canais

trole da superexploração de recursos naturais e internalização de critérios climá-

da reconversão/modernização industrial (pela adoção de novas tecnologias) e da

ticos e ambientais nas políticas públicas (inclusive nas compras governamentais).

diversificação produtiva (com o desenvolvimento de novas tecnologias e de setores
produtores de bens verdes). A reconversão industrial verde é suficiente, na esfera

Os desafios enunciados não são muito diferentes dos que enfrentaram diversos

nacional, para viabilizar os objetivos de mitigação climática (se as tecnologias

países em desenvolvimento que foram bem sucedidos em seus esforços de indus-

estiverem disponíveis ou puderem ser adquiridas) e pode ter efeitos competitivos

trialização. Enfrentá-los não é tarefa simples e por isso mesmo nem todos os países

positivos, ao “proteger” as exportações de barreiras climáticas ou ambientais. Mas

em desenvolvimento encontram-se igualmente posicionados nesta corrida.

ela não seria capaz de produzir novos “motores de crescimento” capazes de induzir
transformações estruturais e dinamizar uma economia.

Neste sentido, Cosbey (2010) chama a atenção para o fato de que “as difíceis realidades da transformação estrutural implicam que os países serão melhor sucedidos

Nas palavras de um analista preocupado com os riscos de geração de novas assi-

se eles começarem por se apoiar em ativos que já possuem. Mover-se para novos

metrias entre o Norte e o Sul a partir da agenda da economia verde, “a concept

setores de atividades demandará uma constelação de inputs - serviços, expertise,

of green economy which implies that developing countries will produce the same

tecnologias, regimes regulatórios e legais - que podem ou não existir para atender

things, but with new inputs and technologies generated or produced in developed

os setores já existentes”. Trata-se aqui de argumento muito próximo ao formulado

countries, would mainly mean additional development for developed countries, at

por Huberty e Zachmann (2011): países com setores que requerem competências e

the expense of greater equity in the international system. It is necessary that the

têm características institucionais próximas às necessárias para as indústrias verdes

research and discussions associated with the concept of green economy incorpo-

têm mais facilidade para evoluir na direção destas.

rate areas that can realistically and feasibly be appropriated and developed by
Para Cosbey (2010), “for economies that rely heavily on extractives, for example,

developing economies” (Cozendey, 2011).

the most feasible near-term course is to focus first on process improvements to
Neste sentido, mais além da reconversão verde, é na dimensão da diversificação

existing activities. Expertise developed in reducing energy and resource inputs,

produtiva que tais preocupações encontram estas áreas (setores, atividades) “que

and reducing or reusing wastes, not only makes the sector more competitive and

possam (...) ser apropriadas e desenvolvidas pelos países em desenvolvimento”.

less environmentally damaging (which does nothing to address commodity dependence), but can also eventually form the basis for exportable new business servi-
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ces and technologies (which does help). A second focus would involve different

larmente através da absorção de tecnologias incorporadas em bens e serviços, o

classes of activity, but which draw on some of the same sorts of inputs needed for

enfrentamento, pelos países em desenvolvimento, dos desafios da mitigação.

existing activities”.
Alguns autores (Cosbey, 2010) ressaltam que a liberalização do comércio de bens
Os requisitos econômicos e institucionais de uma diversificação produtiva verde

e serviços ambientais pode ser funcional aos interesses climáticos de países em

tendem a funcionar como nova fonte de diferenciação entre as grandes economias

desenvolvimento, embora evitem superestimar os impactos positivos deste tipo

emergentes e o restante dos países em desenvolvimento. Já hoje, o posicionamento

de medidas. Numa linha ainda mais crítica, Cozendey (2011) chama a atenção

favorável de países em desenvolvimento nos mercados internacionais de bens ver-

para o fato de que “efforts to liberalize trade in environmental goods (…) should

des - e, em especial, de equipamentos verdes - parece reservado a um seleto grupo

be approached with caution and flexibility, in order not to kill the possibilities

de grandes economias emergentes, cujos mercados domésticos atuam como plata-

of newcomers, who would in the long run favour competition on a global level

formas para a posterior expansão externa, através das exportações.

through less concentrated industries”.

Além de atributos iniciais favoráveis para a diversificação verde, como grande

Os IDE podem contribuir para que os países em desenvolvimento avancem no

mercado doméstico e parque produtivo multisetorial, as grandes economias emer-

caminho da diversificação produtiva verde, através de investimentos na produção

gentes têm maior espaço fiscal para financiar políticas de apoio ao setor produtor

de bens e serviços ambientais, e para melhorar o perfil ambiental dos investimen-

de bens verdes. Também dispõem de capacidade para absorver e adaptar tecnolo-

tos, ao utilizar tecnologias mais limpas ou mais eficientes em termos energéticos

gias geradas fora do país e suas empresas têm maiores chances de receber investi-

(Golub et alli, 2011).

mentos externos voltados para setores verdes e estabelecer parcerias com empresas dos países desenvolvidos nestes setores.

Segundo Golub et alli (2011), “UNCTAD identifies 1 725 cases of Greenfield
investment in renewable energy, recycling activities and environmental technology

Não por acaso, argumenta Cozendey (2010) que “an emphasis on the technolo-

manufacturing (wind turbines, solar panels, biodiesel plants…) between 2003 and

gical challenges and perspectives of developing a low carbon economy, followed

2009 and 281 cases of cross-border M&A in renewable electricity generation. As

by a policy conclusion on the need to establish and dedicate resources to research

shown in Table 6, over 2003-2009, global FDI flows in these three sectors amoun-

centres, sounds terribly exciting, but is very far from the reality of the majority of

ted to USD 344 billion of which USD 90 billion occurred in 2009. Developing

developing countries”.

countries received a cumulative USD 149 billion over 2003-2009, of which two-thirds emanated from developed countries”.

2.2. A agenda externa
Na ótica da diversificação produtiva verde, nem todos os investimentos - domésNo que diz respeito à agenda internacional relacionando desenvolvimento e

ticos ou externos - são qualitativamente iguais: neste sentido, a preferência por

mudança climática contempla diversas dimensões, como o financiamento, a trans-

investimentos verdes - seja em setores tradicionais quanto em novos setores pro-

ferência de tecnologia, o comércio e os investimentos. Os fluxos internacionais

dutivos - deveria estar inscrita nos regimes domésticos de investimentos dos países

de comércio e investimentos podem ter papel relevante para viabilizar, particu-

em desenvolvimento e nos acordos internacionais que estes subscrevem.

8
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Esta questão remete, em primeiro lugar, ao papel que o regime doméstico de inves-

Finalmente, “the existing international investment “regime”—a web of over 2,700

timentos externos pode ter para fomentar fluxos verdes de IDE. Na realidade, os

bilateral investment treaties, investment provisions in a growing number of free

fatores que atuam, nos países em desenvolvimento, para atrair IDE também são

trade agreements, and a host of firm/project specific host government agree-

relevantes no caso dos IDE verdes: grande e dinâmico mercado doméstico, esta-

ments—is not particularly good at helping states discriminate between the desired

bilidade de regras e previsibilidade do quadro regulatório, políticas industriais do

and the undesirable forms of investment. In fact, provisions in many of those inter-

país receptor, etc. Uma questão relevante diz respeito à existência de fatores de

national investment agreements (IIAs) may actually act as obstacles to that sort of

atração específicos ao IDE verde, ou seja, fatores cuja presença no país poten-

discrimination” (Cosbey, 2010).

cialmente receptor do IDE o torne particularmente atraente a este tipo de investimento. Caso seja possível identificar fatores específicos de atração que possam

Resulta deste conjunto de características que há uma situação de elevada incer-

ser desenvolvidos por políticas públicas (como a dotação de recursos naturais e de

teza, para países desenvolvidos e em desenvolvimento, no que se refere às relações

biodiversidade), esse seria um campo de política a explorar. Mas vale ressalvar que

entre, de um lado, regras internacionais aplicáveis a comércio e investimentos e, de

dificilmente um país que não tenha os fatores “genéricos” de atração do IDE será

outro, as políticas nacionais de mitigação climática. Para os países em desenvolvi-

capaz de desenvolver fatores específicos de atração do IDE verde.

mento, a preocupação central aqui diz respeito ao risco de que aquelas regras comprometam a sua possibilidade de adotar políticas ativas de diversificação produtiva

A questão da “preferência” a investimentos verdes remete também ao tema das

verde, limitando, neste sentido, seu espaço para fazer políticas (policy space).

relações entre, de um lado, regimes internacionais de comércio e investimentos
e, de outro, transição para a economia verde, especialmente em países em desen-

Ao mesmo tempo, porém, preocupam aos países desenvolvimento os riscos de

volvimento. Segundo Ocampo (2010), uma característica distintiva da revolução

discriminação e de levantamento de barreiras de acesso a mercado que as polí-

tecnológica requerida pela transição para uma economia de baixo carbono reside

ticas climáticas de países desenvolvidos trazem implícitos. O risco de protecio-

no fato de que ela vai ocorrer em um cenário internacional marcado por fortes

nismo climático diz respeito a subsídios para setores verdes, regulações, padrões

instrumentos de proteção aos direitos de propriedade intelectual, sob a égide do

e normas baseadas em métodos de produção e processamento (os PPMs), ainda

Acordo de TRIPs da OMC.

que voluntários.

Além disso, as relações entre regras da OMC e políticas nacionais de apoio à

Neste sentido, uma interpretação “ambientalista” das regras da OMC no que diz

industrialização verde estão longe de ser claras. Já há hoje contenciosos na OMC

respeito à legitimidade de medidas unilaterais dos países-membros não favore-

tendo como objeto políticas nacionais de apoio à indústria doméstica de equi-

ceria os países em desenvolvimento. A estes conviria uma visão que limitasse

pamentos para energia renovável. Também não é claro como a OMC tratará, se

o potencial de discriminação e de protecionismo das medidas dos países desen-

levada a se manifestar através de painéis de solução de controvérsias, o compo-

volvidos, mas ao mesmo tempo preservasse “espaços de política” para países

nente de subsídio embutido em esquemas nacionais (ou regionais, no caso da UE)

em desenvolvimento.

de comércio de emissões. Ou ainda como serão avaliadas as eventuais medidas de
ajuste na fronteira, adotadas na importação para compensar assimetrias competitivas associadas a esforços desiguais de mitigação em diferentes países.
10

breves cindes | www.cindesbrasil.org

Agenda de desenvolvimento e economia verde

11

volvimento para que estes possam evoluir com pouca ou nenhuma restrição inter-

3. Conclusões

nacional na trajetória da industrialização.

Tal como formuladas por autores “desenvolvimentistas”, as agendas doméstica e externa

Como em relação a outros temas da agenda comercial, cabe indagar-se sobre os

que emergem na interseção entre as temáticas do desenvolvimento e da transição para

limites de uma estratégia de negociação essencialmente “negativa”, baseada em

a economia verde pouco acrescentam ao menu de políticas típicas do paradigma desen-

defesa de policy space e de limitação do grau de profundidade dos regimes inter-

volvimentista que legitimou as estratégias de industrialização na América Latina.

nacionais, e sobre as possibilidades de definir e implementar uma agenda positiva
dos países em desenvolvimento.

Na frente doméstica, a ênfase é colocada na dimensão de diversificação produtiva
e em instrumentos como subsídios e proteção. A novidade aqui - atribuível à espe-

Ao final, a preocupação central que a agenda do desenvolvimento traz, nesta esfera,

cificidade do objetivo de sustentabilidade - parece ser o reconhecimento de que

para a discussão diz respeito ao papel que a transição para a economia verde terá

tais políticas devem ser inseridas no âmbito de estratégias cujos objetivos estariam

na consolidação de uma nova ordem (e hierarquia) econômica internacional e, em

relacionados à limitação de poluições e emissões, controle da superexploração de

especial, ao risco de que o processo amplie o gap industrial e tecnológico entre

recursos naturais e internalização de critérios climáticos nas políticas públicas.

países desenvolvidos e em desenvolvimento2.

De certa maneira, essa idéia evade um problema relevante para países em desen-

Não parece haver dúvidas de que os países desenvolvidos partem com vantagens

volvimento na adoção de uma estratégia de industrialização verde. A inserção de

importantes nesta “corrida”: sua hegemonia no campo de novas tecnologias é um

objetivos de industrialização e de aumento da taxa de investimento das economias -

dado histórico e todos estes países já incluíram em suas agendas de inovação, com

perseguidos pelas estratégias de desenvolvimento dos países latino-americanos - em

alta prioridade, os temas climático e ambiental. Por outro lado, a transição para a

um marco de referência cuja meta é a transição para uma economia verde não ocorre

economia verde certamente proporciona oportunidades de catching up industrial e

sem fricções e conflitos. Assegurar a discriminação positiva em favor de tecnologias

tecnológico para alguns países em desenvolvimento, mas provavelmente apenas para

e setores verdes sem comprometer esforços de industrialização “não verde” pode ser

alguns poucos países emergentes dotados de mercados externos importantes. Ade-

uma tarefa complexa para as políticas de desenvolvimento produtivo. Em qualquer

mais, alguns pequenos países também poderão demonstrar capacidade para explorar

caso, não parece possível se transitar do paradigma do desenvolvimentismo industria-

suas potencialidades em termos de diversificação verde, através do desenvolvimento

lista para o do desenvolvimento sustentável ao longo de uma trajetória linear, natural

de mercados de nicho para produtos baseados em recursos naturais e biodiversidade.

e sem descontinuidades. O caso do Brasil (CINDES, 2011) ilustra bem este ponto.
Neste sentido, a transição para a economia verde poderá vir a contribuir para a
Na frente externa, a agenda que resulta da interseção entre políticas industriais

consolidação de uma ordem econômica multipolar, embora com crescente diferen-

climáticas (nacionais) e regras internacionais de comércio e investimentos também

ciação entre interesses e possibilidades entre países em desenvolvimento.

se caracteriza pela continuidade em relação ao posicionamento “desenvolvimenmais favorável que preserve o máximo “espaço de política” dos países em desen-

Também aqui a herança do desenvolvimentismo tradicional sobressai: há muita preocupação com as
desigualdades entre países, mas pouca referência às desigualdades intra-nacionais e aos aspectos distributivos domésticos da transição para uma economia verde em países em desenvolvimento.
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