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Ao amigo professor Dr. Luis Felipe: Quando nos 

conhecemos no BB você estava com terno marrom, todo 

amarrotado e que cabia dois de você, de tão grande que 

era! E eu estava de pés descalços; parecíamos dois 

abandonados. O pior de tudo é que você não tinha 

lugar para sentar e eu lhe ofereci a minha cadeira e a 

minha área de trabalho, e você me indagou: “Mas você 

precisa do seu espaço para trabalhar?”. E eu lhe disse: 

“Podemos dividir!”. E até hoje, dez anos depois, 

continuamos a dividir os nossos sofrimentos, as nossas 

alegrias, as nossas lutas, as nossas vitórias, nossos 

conhecimentos, somos eu e você contra o mundo. E 

conseguimos! Você me trouxe a ciência e me mostrou 

que somente os livros têm o poder de libertar a 

humanidade e que a verdade é a única revolução 

possível, e eu, na minha simplicidade sertaneja, lhe 

provei que só o amor a terra poderá manter a 

continuidade da vida. 

 

Aos meus pais: seu João, um mineiro matuto que ainda 

coloca nome no seu gado, que os chamam pelo pasto 

afora e todos vêm a seu encontro. Vive do leite que 

ainda tira com as próprias mãos, ara a terra com a 

força da sua enxada e, ao entardecer, escuta as 

cantigas da moda de viola e que aos 70 anos ainda tem 

força para jogar uma pelada no final de semana; à 

minha mãe, dona Antônia, sinônimo de força e fé, que 

cozinha no fogão de lenha, faz o queijo do leite que meu 

pai tira todas as manhãs, faz os melhores doces e 

biscoitos e que planta horta no quintal e as flores no 

seu jardim. 
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PARA VOCÊS QUE QUEREM CONSTRUIR A 

CIÊNCIA... 

 

Hoje conheci Idalécio, um engraxate com mais de trinta 

anos, e que tem um filho chamado Samuel. Idalécio não 

o vê há mais de dois anos. Ele deixou a família na Bahia 

e nunca mais voltou, por medo, por falta de alternativas, 

por não ter o que oferecer a Samuel de quem ele sente 

falta sem compreender exatamente como isto funciona 

(o amor é assim, sentimos sem explicar e se o 

explicássemos não seria amor...). 

 

Chamei-o para engraxar meu velho e batido sapato 

porque sua expressão, precocemente envelhecida de 

tristeza jogado no canto, fora interrompida pelo 

faxineiro que, não menos digno, tentava limpar o chão 

que servia de cadeira a Idalécio recuperando-se da sua 
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lhe resta. 
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Nada mudará sem que nada façamos. Nada mudará se 

formos destruídos antes de fazer. E por isso, o caminho 

do intelecto, tortuoso e abstrato, é apenas o começo de 

uma longa jornada, cujos caminhos serão pavimentados 

por aqueles intelectuais que tiverem a coragem de 

vencer o lugar comum do superávit primário, do 

neobileralismo mediocrizante de uma tecnocracia que 

ainda não compreendeu que um limite no horizonte é 

apenas um horizonte dos nossos limites. 

 

Por isso façam o que tem que ser feito. Leiam, pensem, 

escrevam. Concebam idéias, conceitos e propostas. 

Sintam a sua volta a sociedade e o mundo real. Vençam 

seus próprios limites e transcendam os limites de poder-

saber que a lógica dominante lhes anuncia. 

 

Um cientista é alguém que oferece a vitória sobre si 

mesmo como uma primeira pedra para um novo 

caminho. Façam ciência com poesia e nunca esqueçam 

que um tecnocrata que não serve ao homem comum não 

serve para nada. Nós já fizemos uma opção. Nós 

trabalhamos para todos os Samuels que do Oiapoque ao 

Chuí esperam por uma nova perspectiva. 

 

Prof. Dr. Luiz Felipe Serpa 



RESUMO 

 

Na década de 1990 se observa no cenário econômico e social a emergência das práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial ou de sustentabilidade com foco nas ações 

socioambientais voltadas para o ambiente interno e externo das empresas. Dentre essas ações 

destacamos as práticas de compras sustentáveis, configuradas na administração pública 

através das Licitações Sustentáveis, instrumento cuja estrutura técnica e institucional dá realce 

a todas as contradições decorrentes da necessidade de conciliar, dentro de um mesmo 

processo administrativo, a lógica redutora de custos que se espera de uma instituição estatal 

ou paraestatal com os imperativos de qualidade socioambiental inerentes ao princípio da 

sustentabilidade. Em nossa pesquisa examinamos o caráter e a perspectiva da resposta dada 

pelo sistema financeiro público brasileiro aos desafios oriundos desta contradição. Quatro 

etapas definem o escopo de nossa pesquisa. Primeiro examinamos a dinâmica decisória dos 

processos administrativos relacionados ao tema sustentabilidade no contexto dos bancos 

públicos federais, identificando as referencias formativas desta dinâmica. Segundo, 

analisamos as atuais relações interdisciplinares destas referencias na especificidade da 

dinâmica marcos-ordenadores/marcos-legais em sua retrospectiva histórica internacional 

comparando-a ao contexto brasileiro de emergência do instrumento licitações sustentáveis. 

Terceiro, interpretamos comparativamente a lógica, interesses e práticas decisórias dos 

principais atores envolvidos na dinâmica licitatória com o discurso que subsidia suas 

representações corporativas. Concluímos nosso trabalho rediscutindo as estruturas 

sociotécnicas que hoje operam as licitações sustentáveis, sugerindo alternativas de integração 

entre os marcos ordenadores balizados e os marcos legais correspondentes, mais aderentes à 

realidade operacional dos bancos públicos federais, o que permitiria uma maior efetividade do 

componente sustentabilidade nos processos licitatórios.  

 

Palavras-chave: Licitação sustentável. Responsabilidade socioambiental corporativa. 

Marcos ordenadores. Marcos legais. Governança. Discurso. 



ABSTRACT 

 

The 1990‘s witnessed the emergence of environmentally informed corporate social 

responsibility considerations with a focus on managerial practices on both external and 

internal business environment. Such a trend has spurred the incorporation of environmental 

concerns into the public sector‘s procurement and supply chain relationships as reflected in 

green procurement practices, which technical and legal structures tend to outline the 

contradictions resulting from the need to reconcile a cost savings logic (which typifies the 

private sector) with environmental concerns‘ imperatives (which typifies environmental 

corporate social responsibility). The purpose of our research is to examine the character and 

perspective of Brazilian State-owned banks‘ responsiveness to the challenges resulting from 

the need to manage such contradictions. Our research is divided into four complimentary 

aspects. First, we examine managerial decision making culture when addressing 

environmental sustainability in the context of state owned banks pursuing to identify 

formative references defining such dynamics. Second. We analyse current interdisciplinary 

relationships connecting such references, focusing the historical retrospective of the legal-

framework/organizational-framework dynamics, comparatively assessing the evolution of 

green procurement in the international context to the specificity of its emergence in the 

Brazilian context. Third. We interpret green procurement main actors‘ logic, interests and 

decision making practices, comparing it to the discourse underlying its corporate social 

representation and image. We conclude by reexamining state owned banks‘ socio-technical 

structures currently responsible for green procurement discussing some alternative 

possibilities to integrate legal-framework/organizational-framework more coherent with the 

sociological environment of Brazilian State-owned banks, potentially entailing a more 

effective incorporation of environmental sustainability concerns into its decision-making 

processes. 

 

Key Words: Green procurement environmental corporate social responsibility. Legal-

framework.Oganizational-framework.Governance.Discourse
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INTRODUÇÃO GERAL – CONSTRUINDO UMA PROPOSTA DE ESTUDO 

 

―O que é essencial para alguém colocar em marcha um 

projeto que pode oferecer riscos ao meio ambiente? 

Dinheiro. E onde conseguir dinheiro para executar 

projetos ambientalmente nocivos? Nos bancos. Isto 

posto, como conter a degradação ambiental financiada 

por volumes razoáveis de recursos financeiros? Com os 

bancos mantendo um controle rígido sobre o destino do 

dinheiro que emprestam. Parece simples e é.‖ 

Danilo Pretti Di Giorgi. 

 

A presente Tese nasceu a partir de uma frustração. Parece realmente estranho iniciar 

um estudo cientifico com uma frase tão subjetiva. Foram cinco anos de trabalho dedicados ao 

tema ―responsabilidade socioambiental‖ – RSA, ou, para muitos, de ―sustentabilidade‖, 

dentro de uma instituição financeira e realmente eu não conseguia entender porque os projetos 

mais representativos, ou seja, aqueles que realmente trariam mudanças significativas para a 

sociedade e para o meio ambiente não avançavam. 

Então, observei que o problema estava nos interesses. Cada sujeito que participava do 

processo decisório representava interesses específicos, é o que predomina, sem dúvida, era o 

econômico. Realmente não tinha como ganhar essa batalha a partir da ótica de uma instituição 

financeira, o lucro é a essência de um banco. A justificativa dada pelos decisores pela 

reprovação dos projetos de RSA/sustentabilidade era de que não havia indicadores que 

pudessem mostrar o ganho efetivo da empresa com a adoção dessas práticas. Então, chegamos 

ao cerne da questão: podemos mensurar a sustentabilidade? Se não, por que as empresas, 

incluindo os bancos aderiram àquele movimento? Por que incluíram diretrizes sociais e 

ambientais em suas estratégias quando da não existência de ganhos efetivos com tema? A 

resposta novamente esbarrava nas representações de interesses e na necessidade de atender as 

obrigações legais. 

O conflito de interesses entre as representações que definem a resposta da sociedade às 

externalidades ambientais se consubstancia na estruturação de compromissos institucionais 

traduzidos em marcos legais que orientam os processos decisórios do estado e das empresas 

ao encontro referências comuns de entendimento. 

A implementação e operacionalização destes compromissos passa forçosamente pela 

construção de marcos ordenadores que informam os marcos legais, sem os quais seria 

impossível a arbitragem e validação dos interesses caso a caso, dentro de um arcabouço 

maior. 
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Historicamente, o conceito subjacente à lógica ―marcos ordenadores → marcos legais‖ 

surge ao longo do processo de unificação da comunidade europeia, onde a sociologia política, 

marcada por uma extrema heterogeneidade cultural de suas representações, condiciona a 

necessidade de minuciosa consolidação legal dos compromissos políticos, sob pena de 

fracasso dos seus instrumentos de implementação. 

Por isso, a sociologia específica que pautou a evolução da comunidade europeia no 

pós-II Guerra Mundial exigia a articulação de políticas includentes de todas as representações 

sociais. Tal sociologia expressa nos tratados de Roma
1
 (1957) que dá origem a Comunidade 

Econômica Europeia – CEE, e ao tratado de Maastrich
2
 (1992), que abre espaço, até então 

inaudito para as representações ambientalistas, onde gradualmente inserem suas demandas 

nos marcos legais da referida comunidade, com destaque especial para a emergência destas 

representações justamente na maior potência industrial europeia, a Alemanha. 

Já na década de 1970, surgem, no bojo da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, mecanismos para o monitoramento do quadro 

ambiental dos países centrais europeus (SOUTO 2011). Tais mecanismos exigiam a expressão 

de referências qualitativas e quantitativas que permitissem a visualização da cadeia de nexos 

causais que vinculavam o sistema econômico produtivo ao universo ambiental. Inicialmente, 

tais referências foram aglutinadas em termos de indicadores universais que vinculassem o 

impacto causado pela dinâmica de consumo (compreendido como uma pressão ambiental) às 

suas implicações ambientais específicas (compreendido como estado da natureza), sobre os 

quais se estruturariam as reações da sociedade (sintetizada como uma resposta). E foi a partir 

dessas respostas criadas pelo próprio sistema econômico que as empresas modificaram a sua 

gestão, incluindo, diretrizes sociais e ambientais. 

A necessidade de uma matriz de indicadores que incorporasse a percepção do impacto 

ambiental conjunto das múltiplas implicações geradas pelas variáveis de estado à dinâmica 

econômica que condicionava este impacto (sobretudo, em sua perspectiva industrial e 

tecnológica) leva a Agência Europeia do Meio Ambiente a propor, em 1995 (não por acaso, 

                                                 
1
 Foram assinados em 25 de março de 1957, em Roma, pela República Federal da Alemanha – RFA, França, 

Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1958. A assinatura deste 

tratado é o culminar de um processo que surge após a II Guerra Mundial, que deixou a Europa econômica e 

politicamente destruída e fragilizada às duas superpotencias de então: Estados Unidos da América – EUA e 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS. Cf. UNIÃO EUROPEIA. Síntese da Legislação da 

UE. Disponível em <http://europa.eu/legislation_summaries/index_pt.htm>. Acesso em: 29 set. 2011. 
2
 O Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Europeia (TUE), foi assinado em 07 de 

fevereiro de 1992, na cidade holandesa de Maastricht. Tal documento foi um marco significativo no processo 

de unificação europeia, fixando que à integração econômica até então existente entre diversos países 

europeus, se somaria uma unificação política. O seu resultado mais evidente foi a substituição da 

denominação ―Comunidade Europeia‖ para o termo atual, ―União Europeia‖. Cf. Ibidem. 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_pt.htm
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logo após o acordo de Maastrich), o modelo ampliado DPSIR (Driving Force – Pressures – 

State – Impacts – Responses), inserindo os marcos de Força Motriz – como expressão 

caracterizadora do espaço econômico e social, e de Impacto – como expressão caracterizadora 

do impacto conjunto das externalidades ambientais, percebido através de seus indicadores 

globais como a poluição atmosférica, nível do mar e impactos ecossistêmicos, visualizável 

através do organograma proposto pela Agência Europeia do Meio Ambiente, os quais 

discutiremos na exposição da proposta metodológica. 

É fundamental a compreensão do significado estruturante da matriz DPSIR. Ao 

encontro de sua motivação histórica inicial, a matriz permite a construção sintética de 

elementos comuns a atores e representações com interesses e percepções distintas, abrindo 

espaço às dinâmicas decisórias que seriam impossíveis caso não tivéssemos uma linguagem 

comum. 

A articulação dos marcos ordenadores com seus respectivos marcos legais, adquire um 

papel decisivo na interação das demandas societais com a comunidade empresarial e a 

tecnocracia de estado. Ao discutir o modelo DPSIR (OCDE, 2011), Soares (2011) identifica 

como desafio maior dos marcos ordenadores, a redução do alto grau de subjetividade inerente 

ao processo e a diversidade de paradigmas que tipificam a discussão ambiental, ao oferecer 

ferramentas de apoio à decisão que permitam a operacionalização de metodologias validadas 

pela comunidade internacional integrando informações e conceitos em uma linguagem única. 

Os marcos legais funcionam, assim, como consensos institucionais pactuados a partir da 

linguagem comum oferecida pelos marcos ordenadores, o que permite seu transporte para 

instrumentos normativos de operacionalização legal. 

Na dinâmica societal oferecida pelo modelo DPSIR, a legislação ambiental caracteriza 

um marco legal de resposta pactuada das representações sociais, onde a licitação sustentável 

emerge como um instrumento de operacionalização do seu marco legal, criando o espaço de 

integração conceitual entre a sociologia do consumo (neste caso, definida pela demanda 

empresarial) e economia da produção (neste caso, definida pela cadeia de fornecedores). 

As discussões acerca da contratação sustentável pelos órgãos públicos implicam 

inclusão de questões referentes à sustentabilidade nos critérios de seleção de fornecedores, 

bens ou serviços, ou seja: a Administração Pública deve estipular previamente em seus 

processos de licitação as condições e requisitos que contemplem critérios de sustentabilidade, 

necessários àqueles que queiram participar deste processo, para que, enfim, sejam elaborados 

contratos que contemplem tais critérios. 
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Como continuação natural desta lógica, os indicadores expressos pelo marco 

ordenador DPSIR servem como pilares para a construção de marcos legais – configuradores 

por excelência da dimensão resposta – e suas respectivas legislações ambientais especialistas 

que permitem o balizamento de políticas públicas e empresariais dentro de condições 

politicamente viáveis, seja na órbita da gestão pública, seja na órbita da gestão privada, 

sobretudo no contexto da governança corporativa.
3
 

A proposta da presente pesquisa busca examinar a relação resposta → força-motriz, 

passando por suas dimensões articuladoras, pressão, estado e impacto, a partir da 

compreensão da dinâmica marco ordenador (Força-motriz; Pressão; Estado; Impacto; 

Resposta) → marcos legais, tendo como estudo de caso, a interpretação das implicações da 

introdução do conceito de licitações sustentáveis (como instrumento societal de resposta do 

modelo DPSIR) nos processos decisórios licitatórios dos bancos públicos federais. 

A justificativa para este estudo, parte do pressuposto do ineditismo do tema, já que 

não existem pesquisas no Brasil que relacione o setor financeiro com as licitações 

sustentáveis, sendo uma oportunidade de preencher esta lacuna. Para se chegar a essa 

conclusão, foram pesquisadas as bases de dados Scientific Eletronic Library On Line, portal 

de periódicos e bancos de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, do Ministério da Educação – MEC, e outras disponibilizadas na rede 

mundial de computadores.  

Observe-se que o art. 3º Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações) foi alterado em 2010
4
, 

incluindo o princípio do desenvolvimento sustentável
5
 no rol dos princípios constitucionais a 

serem observados pela Administração Pública nos processos de contratações de produtos e 

                                                 
3
 ―A governança corporativa trata da justiça, da transparência e da responsabilidade das empresas no trato das 

questões que envolvem os interesses do negócio e os da sociedade como um todo‖. (WILLIAMSON, 1996, 

p. 58). 
4
 O princípio do desenvolvimento nacional sustentável foi incluído na Lei n. 8.666/93, no art. 3º, em 2010, com a 

seguinte redação: ―A Licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos‖. (Redação dada pela Lei n. 

12.349, de 2010). Cf. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia pra Assuntos Jurídicos. Lei 

n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

5 ―Podemos resumir a evolução da ideia de desenvolvimento, no último meio século, apontando para a sua 

complexificação, representada pela adição de sucessivos adjetivos – econômico, social, político, cultural, 

sustentável [...].‖ (SACHS, 2004, p. 37). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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serviços, em conjunto com os princípios da isonomia
6
 e da proposta mais vantajosa para 

administração.
7
 

Na prática, isso implica para a Administração Pública, incluindo os bancos públicos 

federais, a inserção de requisitos socioambientais de critérios ambientais, econômicos e 

sociais
8
 em seus processos de compras e contratações, por meio de licitações públicas, de 

modo a não ferir os princípios constitucionais da autonomia e da proposta mais vantajosa. 

 

Delimitação e enunciado do problema 

 

Segundo Simioni (2008), cada decisão produzida na sociedade atualiza vários sentidos 

diferentes, conforme o contexto a partir do qual ela pode ser observada. Esse contexto é o que 

designa um complexo comunicativo cujo sentido é produzido por uma forma binária de 

diferença que, assim distingue esse contexto (sistema) dos múltiplos contextos comunicativos 

da sociedade (ambiente). 

A autonomia de cada uma das decisões em contextos diferentes significa então que, do 

ponto de vista jurídico, as decisões econômicas e ecológicas podem ou não, corresponder ao 

programa jurídico, bem como as decisões jurídicas podem ou não corresponder aos programas 

ecológicos e econômicos. 

Com base nessa perspectiva, podemos argumentar que, indiscutivelmente, a mais 

complexa das questões a ser enfrentada pelo movimento da Responsabilidade Socioambiental 

é a gestão das diferentes percepções informacionais dos atores participantes: evocação 

inspiradora ao qual se destinava originalmente a proposta dos marco ordenador estruturado 

pelo modelo DPSIR. 

Assim, chega-se ao cerne do problema da sustentabililidade: como conciliar os 

múltiplos interesses (econômico), isonomia (direito) e o princípio do desenvolvimento 

sustentável
9
 ( meio ambiente)? 

                                                 
6
 ―A isonomia significa, de modo geral, o livre acesso de todo e qualquer interessado à disputa pela contratação 

com a Administração.‖ (JUSTEN FILHO, 2010, p. 69). 
7
 ―A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública que apresente 

melhores condições para atender a reclamos do interesse coletivo, tendo em vista todas as circunstâncias 

previsíveis (preço, capacitação  técnica, qualidade, etc).‖ (JUSTEN FILHO, 2010, p. 65). 
8
 ―Aplicações dos critérios ambientais pode ser demonstrada mais facilmente quando se incluem critérios 

técnicos referentes à tecnologia de produção e seleção de materiais, critérios de desempenho e qualidade, 

sendo um processo mais objetivo, cuja caracterização pode ser contemplada em documentos emitidos pela 

Administração Pública.‖ (BIDERMAN et al., 2006, p. 21). 
9
 “O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e 

reprodução do homem e suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes 
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Hipóteses estruturantes das referências de observação 

 

As hipóteses estruturantes das referencias de observação e crítica a serem verificadas 

(por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa) podem ser sintetizadas em: 

 Os processos decisórios internos para compras públicas nos bancos públicos federais, 

em princípio, já incorporam os requisitos ambientais ou, alternativamente apresentam 

estruturas capazes de acolherem as modificações da Lei n. 8.666/1993; 

 A relação geral marcos ordenadores → marcos legais pode ser viabilizada no 

instrumento de resposta licitações sustentáveis;  

 Há uma percepção da teoria e prática por parte dos executivos, analistas e dos bancos 

públicos federais, dos auditores do Tribunal de Contas da União – TCU, e dos técnicos 

do Ministério do Meio Ambiente – MMA, com relação à inclusão de requisitos 

ambientais no processo de licitação; 

 As ações de responsabilidade social ou de sustentabilidade desenvolvidas pelos bancos 

públicos federais trouxeram mudanças significativas para o meio ambiente e para a 

sociedade. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Verificar se a relação final específica resposta → força-motriz, materializada nos 

marcos legais ambientais e nas ações de sustentabilidade dos Bancos Públicos Federais, 

incorpora efetivamente a demarcação oferecida pelos marcos ordenadores da governança 

global ambiental. 

 

Objetivos específicos 

 

 No âmbito das ciências econômicas: verificar se o processo decisório dos bancos 

públicos já incorporam os requisitos ambientais ou, alternativamente apresentam 

                                                                                                                                                         
com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos 

que temos hoje à nossa disposição‖. ( FIORILLO P. C.A. & DIAFÉRIA A.) 
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estruturas capazes de acolherem as novas exigências oriundas do movimento de 

―sustentabilidade‖; 

 No âmbito do direito: interpretar os padrões de convergência entre o direito, a 

economia e a ecologia na formação do marco legal ambiental brasileiro; 

 No âmbito da governança: compreender como é formulado o discurso das empresas 

acerca da responsabilidade social/sustentabilidade, por meio do entendimento das 

formações discursivas em confronto a partir da interpretação da intencionalidade dos 

atores; e 

 No âmbito das ciências ambientais: verificar se os instrumentos oferecidos pela 

ciência ambiental são suficientes para atender as novas demandas do mercado da 

sustentabilidade.  

 

Procedimentos metodológicos 

 

Marcos ordenadores, marcos legais e o modelo DPSIR 

 

A abordagem DPSIR, anteriormente desenvolvido pela OCDE (2011), na forma PSR, 

foi usado para destacar os relacionamentos entre a atividade humana e a degradação do meio 

ambiente. Em sua estrutura conceitual original (PIRRONE et al., 2005), é compreendida 

como um modelo de encadeamento de nexos causais denotando os relacionamentos entre a 

atividade humana e degradação ambiental. 

Sob o aspecto metodológico a abordagem DPSIR tipifica um marco ordenador 

abrangente. Enquanto os marcos referenciais recorrem a visões específicas a respeito das 

inter-relações entre sociedade e natureza, os marcos ordenadores fornecem uma lógica 

específica de articulação dos dados coletáveis entre estas visões (SOUTO, 2011).  

Neste sentido, o modelo DPSIR (ou FPEIR, Força-Motriz→ Pressão → Estado → 

Impacto → Resposta) é visto enquanto variante do marco ordenador (SOUTO, 2011, p. 130), 

onde a Força-Motriz representa atividades antropogênicas (ou seja, da atividade humana) 

normalmente observados a partir das relações de consumo e produção, capazes de exercer 

pressão; a pressão representando, portanto a resultante utilização de recursos naturais em seus 

desdobramentos específicos – emissão de partículas e substancias físicas, químicas e 

biológicas capazes por sua vez de gerar impacto, ou seja, alterações no ambiente em geral 

percebidas pelas consequências de degradação ambiental, exigindo, portanto uma resposta, 

expressa como a forma social, cultural, política e institucional através da qual a sociedade 



  

25 

reage ao impacto, intervindo sobre as demais dimensões, particularmente a Força-Motriz 

como visualizado abaixo: 

 

 

Figura 1 – Modelo de indicadores utilizado no Relatório do Estado do Ambiente – ―Força Motriz – Pressão – 

Estado – Impacto – Resposta‖. 

Fonte: Indicadores do Ambiente: Classificação e Situação Geral do Relatório Técnico n. 25 da Agência Europeia 

do Ambiente (1999). 

 

Enquanto os marcos ordenadores apresentam uma lógica de relacionamento entre 

indicadores, os marcos legais expressam a dimensão institucional da resposta societal. A 

dimensão resposta adquire importância pivô quando os desdobramentos pactuados do marco 

ordenador DPSIR, são transpostos para os marcos legais, fazendo com que relação resposta e 

força-motriz termine por redefinir os padrões tecnológicos, os limites e o alcance permitido da 

gênesis Pressão → Estado → Impacto. 

Nossa proposta de pesquisa busca examinar esta dimensão específica da resposta – a 

legislação ambiental – com enfoque particular no instrumento jurídico-legal definido pelas 

licitações sustentáveis. 
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O modelo DPSIR: desdobramentos de projeto 

 

Para atingir os objetivos propostos, o modelo DPSIR será visualizado a partir das 

referencias que o conectam ao marco legal. Desta forma, descrever-se-ão, de forma sintética, 

as características sociológicas que permitem o transporte de seus indicadores para os marcos 

legais em função de sua lógica de ação e correspondentes modelos decisórios. 

 

a) Força-Motriz 

 

A força motriz descreve a relação entre a sociologia do consumo e a economia da 

produção. A sociologia do consumo incorpora a antropologia e o contexto histórico específico 

de uma sociedade permitindo que se delineie o estilo de vida, as distinções de classe e suas 

especificidades de consumo. A compreensão desta sociologia é fundamental para que se 

compreendam o alcance e o limite das políticas públicas destinadas à reorientação do 

consumo. 

A economia da produção incorpora a dinâmica entre a estrutura industrial e a demanda 

de consumo. Permite que se delineiem as possibilidades econômicas e tecnológicas do 

sistema industrial de oferecer alternativas ao atual modelo de consumo. A compreensão desta 

dinâmica é fundamental para que possa mensurar a capacidade real do sistema produtivo de 

absorver as demandas das políticas públicas no sentido do redirecionamento e ou eliminação 

das externalidades negativas que acompanham à reorientação do consumo. 

 

b) Pressão 

 

A pressão traduz o impacto ambiental gerado pelo sistema industrial na relação 

consumo-produção, como por exemplo, a emissão de agentes químicos poluidores pertinentes 

ao processo produtivo industrial, o desgaste dos recursos naturais e a geração de resíduos com 

dano ambiental presente ou futuro. 

 

c) Estado 

 

O estado oferece a descrição quantitativa e em menor escala qualitativa, dos 

fenômenos químicos, físicos e biológicos produzidos pelo sistema econômico. O estado se 

expressa através de indicadores ou convenções de mensuração que permitam tangibilizar e 
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classificar as externalidades causadas pela pressão como, por exemplo, o ar (índice de 

qualidade do ar), a poluição sonora (índice de ruído) ou dos mananciais de água. 

 

d) Impacto 

 

Avalia, em um determinado momento e contexto específico, o quadro ambiental 

resultante da relação Força-Motriz-Pressão. A característica fundamental da configuração de 

impacto é que as alterações do meio ambiente causadas pelo estado impactam a própria ordem 

socioeconômica que definiu sua gênesis, abrindo espaço para a intervenção das forças 

sociopolíticas que demarcam a resposta, cujo exemplo notório mais recente é a percepção 

global do aquecimento global e suas implicações socioeconômicas. 

 

e) Resposta 

 

A resposta configura o conjunto de iniciativas e ações sociais, individuais e coletivas 

que respondem política, cultural, econômica e institucionalmente às alterações caracterizadas 

no impacto. Estas iniciativas e ações podem ser de caráter adaptativo quando compensatórias 

ou mitigadoras; estruturais quando se expressam através mudanças no quadro tecnológico 

induzidas por políticas públicas que determinam o direcionamento do investimento público e 

privado redefinindo a relação da externalidade ambiental com meio ambiente; culturais, 

quando os modelos de consumo são afetados por políticas públicas, ou ainda institucionais, 

quando o aparato legislativo do estado produz padrões de mudança em todos os setores 

econômicos e sociais a partir dos compromissos construídos entre as representações sociais, 

transpondo marcos ordenadores pactuados para o universo de marcos legais. Como exemplo 

mais marcante situamos a emergência das legislações ambientais atualmente em 

desenvolvimento em praticamente todos os países industrializados que redefinem os 

processos decisórios individuais e coletivos que permeiam a relação entre a sociologia do 

consumo e a economia da produção nestas sociedades. 

À luz da interpretação do modelo DPSIR, é possível ilustrar na Matriz DPSIR no 

contexto das licitações sustentáveis (vide Anexo A), a correspondência entre os indicadores 

do marco ordenador e marcos legais com suas respectivas representações de origem, 

sugerindo como cenário de interação dos atores os bancos públicos federais e as 

representações dos stakeholders interagindo no espaço das políticas de compras. 
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A perspectiva da matriz é de que cada indicador do marco ordenador encerra a 

interação das representações (com seus atores subjacentes), trazendo para o contexto de 

disputa de interesses do cenário das licitações seus objetivos, perspectivas paradigmáticas e 

marcos legais almejados. 

Nossa perspectiva de pesquisa convida a desconstrução interpretativa do instrumento 

licitações sustentáveis, à luz da dinâmica oferecida pelo modelo DPSIR, buscando a partir da 

resposta do marco ordenador DPSIR, identificar em ordem reversa (como sugere o processo 

de desconstrução) dentro de um espaço amostral particular (bancos públicos federais) a 

eficácia do instrumento licitação sustentável. 

Para tanto, será utilizada a pesquisa qualitativa com o método de análise do discurso – 

AD, da linha francesa, cuja caracterização será detalhada no capítulo 5. 

 

Estrutura do trabalho 

 

O resultado final do processo de pesquisa está estruturado em 8 capítulos, sendo que o 

primeiro capítulo é dedicado ao levantamento dos limites estabelecidos nos processos 

decisórios no campo dos projetos de RSA/Sustentabilidade a partir do processo histórico da 

construção do poder das Instituições financeiras da financeirização da economia. 

O segundo capítulo é dedicado à descrição dos marcos ordenadores da governança 

ambiental global e a sua influência na formação da legislação ambiental brasileira. 

No presente estudo, a partir dos capítulos 3 e 4, tem-se uma breve análise de conteúdo 

de todo o universo de abrangência das leis federais e amostragem intencional para analisar as 

modificações geradas nos campos do direito, em uma visão de modernidade e pós-

modernidade, bem como no campo social ao  ao longo dos quinhentos anos de Brasil. 

Os procedimentos metodológicos e os objetos de pesquisa estão detalhados no 

capítulo 5. 

Os capítulos 6 e 7 apresentam, por sua vez, a análise realizada a partir das orientações 

teóricas e procedimentos adotados, que buscam realizar os objetivos de pesquisa, a partir da 

abordagem de diferentes objetos empíricos, a saber: 

 Analise longitudinal dos relatórios de sustentabilidade dos bancos públicos federais; e 

 Análise das entrevistas realizadas com os profissionais dos bancos, TCU e MMA. 

Concluímos com as considerações gerais no último capítulo – acerca do processo dos 

resultados obtidos, propondo, a partir da análise, uma compreensão do discurso acerca da 

responsabilidade social/sustentabilidade, uma intersecção da ciência ambiental com a criação 
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de tecnologias específicas como proposta para encontrar ―respostas‖ concretas aos problemas 

gerados pelo sistema econômico. 

 

Referências bibliográficas 

 

BIDERMAN, Rachael et al. Guia de compras sustentáveis: uso do poder de compra do 

desenvolvimento sustentável. Rio Janeiro: FGV, 2006. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia pra Assuntos Jurídicos. Lei n. 

8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

 

FIORILLO P. C.A. & DIAFÉRIA A. Biodeversidade e patrimônio genético no direito 

ambiental brasileiro, São Paulo, Max Limonad, 1999, p. 31. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. 

ed. São Paulo: Dialética, 2010. 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 

OCDE. Relatório de País – Brasil. 2011. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/brazil/48670822.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2012. 

 

PIRRONE, N.; TROMBINO, G.; CINNIRELLA, S.; ALGIERI, A.; BENDORICCHIO, G.; 

PALMERI L. The Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) Approach for Integrated 

Catchment-Coastal Zone Management: preliminary Application to the Po Catchment-Adriatic 

Sea Coastal Zone System. Reg. Environ. Change, n. 5: p. 111- 137, 2005. 

 

SACHS, I. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 

2004. 

 

SIMIONI, L. R. Direito Ambiental e sustentabilidade. Curitiba: Editora Juruá, 2008.. 

 

SOUTO R. Desenvolvimento Sustentável: da tentativa de definição do conceito as 

experiências de mensuração. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Estatística. 

Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística. 2011. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.oecd.org/brazil/48670822.pdf


  

30 

SOARES, A. B. & Silva, J. C. L & Soares, F. de A. (2011). Revisão da Estruturação do 

Modelo DPSIR como Base Para um Sistema de Apoio à Decisão para a Sustentabilidade de 

Bacias Hidrográficas. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente. Vol. 4 no 3. pp. 521 -545. 

 

UNIÃO EUROPEIA. Síntese da Legislação da UE. Disponível em 

<http://europa.eu/legislation_summaries/index_pt.htm>. Acesso em: 29 set. 2011. 

 

WILLIAMSON, O. E. The mechanisms of governance. Oxford: Oxford University Press, 

1996. 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_pt.htm


  

31 

1 LIMITES NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO SUSTENTÁVEL NO 

SISTEMA FINANCEIRO 

 

―Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista 

consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que 

temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas 

investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter 

desses limites.‖ 

Karl Marx 

 

1.1 Introdução 

 

Nos bancos públicos federais, as decisões são tomadas de forma colegiada pelos 

Conselhos de Administração e pela Diretoria Executiva. Tem-se ainda a formação de comitês 

e subcomitês específicos. Tal estrutura de poder é definida pela governança corporativa que, 

por sua vez, resulta do conceito de responsabilidade ampliada, que intenta responder às 

crescentes pressões dos stakeholders
10

 por resultados lucrativos e, em contrapartida, à 

sustentação de imagem positiva e de reputação corporativa demandada pelos shareholders
11

, 

incluindo aqui, as questões de ―sustentabilidade‖. A incorporação de novos elementos no 

processo decisório das referidas instituições faz-se necessária para atender e conciliar os 

múltiplos interesses dos atores envolvidos. 

O principal objetivo do presente capítulo é verificar se os processos decisórios 

internos dos bancos públicos, a princípio, já incorporam os requisitos ambientais ou, 

alternativamente, se apresentam estruturas capazes de acolherem as novas exigências oriundas 

do movimento de ―sustentabilidade‖. 

 

1.1.1 Primeiro elemento: a manutenção do lucro por meio da financeirização da economia 

 

No século XVI, o comércio e o mercado mundial inauguraram a moderna história do 

capitalismo, caracterizada, de um lado, pela decomposição das formas feudais de sociedade e, 

por outro lado, pelo advento de novas forças de produção. Até então, a preocupação no 

processo da simples circulação de mercadoria era a realização de trocas (comércio). A pura 

ação de troca, sem intermediação de moeda era, entretanto, limitada pela necessidade da 

coincidência de desejos, ou seja, não bastava o interesse de um dos agentes pelo bem alheio, 

                                                 
10

 Pessoas, grupos ou instituições com interesses legítimos em jogo nas empresas e que afetam ou são afetados 

pelas diretrizes definidas, ações praticadas e resultados alcançados. Cf. Andrade e Rossetti (2009, p. 109). 
11

 Denominação genérica de proprietários e investidores. Cf. Ibidem. 
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mas era necessário que o outro agente também desejasse um bem, passível de troca, na posse 

do primeiro. 

Tal limitação foi superada somente por meio da existência de uma unidade de medida 

comum e de aceitação geral. Tal elemento dispensa a necessidade da coincidência de desejos, 

permitindo a dissociação das trocas em duas operações: a venda e a compra de mercadorias. 

Ao longo dos séculos, a sociedade mercantil aprimorou a utilização de uma 

mercadoria particular cuja função era exprimir o preço das demais encarnando, portanto, em 

sua materialidade, a forma geral do valor, aceita universalmente como unidade de medida, 

meio de troca e meio de pagamento. O dinheiro exprime o valor das diferentes mercadorias e 

forja, ademais, um padrão convencional de mensuração de seus valores monetários (preços) 

que podem, assim, ser aferidos e comparados. O desenvolvimento material da economia torna 

inescapável o batismo monetário das mercadorias particulares. 

A partir deste sistema intermediado pela moeda, o que caracterizou o processo de 

formação do capital é a preocupação em produzir mercadorias. Com este novo modelo de 

produção e seu comércio, surge a ideia de circulação de mercadorias – ponto de partida do 

capital, pois, o referido processo tem como objetivo final, o dinheiro. Marx descreve este 

processo como D-M-D, ou seja, a conversão de dinheiro em mercadoria e de mercadoria em 

dinheiro – relação que descreve de maneira bem simples o processo econômico. (MARX, 

1996). 

O produto final deste ciclo é o dinheiro, uma vez que o mundo encontra-se diante de 

uma troca de dinheiro por dinheiro (D-D). Obviamente, esta troca está vinculada à obtenção 

de um lucro, ou seja, o capital inicialmente empregado (D) retorna com um valor excedente 

(D+D), que representa um valor totalmente apto a reiniciar o mesmo processo. O lucro 

torna-se imediatamente capital, movimentando-se como capital primitivo. O movimento do 

capital não tem limites, e ―o conteúdo objetivo da circulação em causa – a expansão do valor 

– é a sua finalidade subjetiva.‖ 
·
(ALMEIDA, 2005, p. 87). 

O objetivo do capitalista é produzir riquezas, não havendo qualquer preocupação com 

o valor de uso da mercadoria, a não ser produzir mercadoria além do valor de uso; não só o 

valor, mas valor excedente (mais valia). A única maneira de sustentar esse ciclo seria 

aumentando o valor de uma mercadoria, o que é possível, acrescentando a essa mercadoria 

maior quantidade de trabalho. A meta do capitalismo segundo Marx é produzir uma 

mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto de mercadorias necessárias para 

produzi-la, isto é, a soma dos seus valores dos meios de produção e força de trabalho, pelos 

quais antecipou seu bom dinheiro no mercado. (MARX, 1996). 



  

33 

Para manter esse ciclo é preciso manter o trabalhador vivo, em condições de trabalhar 

e de se produzir, o que se torna possível por meio da compra desta força de trabalho. Como 

toda mercadoria, a força de trabalho tem um preço estipulado, definido esse valor como sendo 

toda quantidade de meios de vida (bens de consumo), suficientes para manter o trabalhador 

vivo e produzindo. Assim, o empresário, ao pagar o salário aos trabalhadores, nunca paga a 

este o que eles realmente produziram, mas o suficiente para mantê-los vivos. 

Consequentemente, o trabalhador não trabalha apenas para manter sua subsistência, mas deve 

trabalhar para enriquecer o dono do capital, transforma-se em mercadoria, onde sua vida 

(força de trabalho) já não lhe pertence. 

O aprofundamento e a difusão das relações de troca, provocadas pelo processo 

histórico e de constituição e consolidação da economia mercantil-capitalista, estimularam e 

foram estimulados pelo crescente (e cada vez mais intenso) processo de divisão de trabalho, 

de especialização das atividades e de ganhos de produtividade, que não seriam possíveis numa 

economia de intercâmbio, de mercadorias por mercadorias. (BELUZZO, 2009). 

Assim, a moeda, como forma geral do valor, como mercadoria universal, adquire 

autonomia em relação ao movimento das mercadorias particulares. A numeração das 

mercadorias na unidade de conta permite a dissociação da troca em duas operações distintas, a 

venda e a compra. Isso enseja aos protagonistas do processo de intercâmbio generalizado a 

possibilidade de receber moeda em troca de determinada mercadoria ou serviço, se precisar 

gastá-la imediatamente na aquisição de outra mercadoria particular. O avanço das relações 

mercantis suscita, assim, a possibilidade interrupção do processo de circulação de 

mercadorias: vender sem comprar, ou seja, a busca da acumulação de riqueza sob a forma 

líquida. Por outro lado, o inevitável batismo monetário das mercadorias engendra o 

desenvolvimento de operações de compra sem venda. Aí, o dinheiro exerce a função de meio 

de pagamento, fundamento lógico e histórico, cujo desenvolvimento ao longo dos três últimos 

séculos acelerou a acumulação de capital e o progresso tecnológico. (BELUZZO, 2009). 

A função reserva de valor corresponde à busca de certeza nas decisões intertemporais 

que acompanham a preservação e acumulação da riqueza, inexoravelmente avaliada sob 

forma monetária e abstrata. Outros bens ou ativos também podem desempenhar a função de 

reserva de valor, desde que não se deteriorem muito rapidamente. Contudo, a transformação 

de outros bens ou ativos particulares em poder de compra geral envolve custo e tempo (sua 

venda pode levar meses, e as condições de liquidez do mercado podem impor a venda com 

perda de capital). É nesse sentido que a moeda é o ativo de maior liquidez da economia. 

 



  

34 

Essa rápida descrição do caráter da moeda em uma economia capitalista é necessária, 

uma vez que ―a histórica do capitalismo pode ser identificada com a história da mundialização 

do capital, já que, desde sua origem, sempre foi um sistema econômico que funcionou em 

escala internacional.‖ (MARX, 1996, p. 106). Desde sua fase nacional, passando pela 

transposição das fronteiras até o momento em que atinge escala global, o capital valeu-se, 

dentre outras técnicas, da venda de escravos e da conquista forçada das Américas, da África e 

da Ásia, com o intuito de alcançar lucros efetivos ou potenciais para enriquecer grandes 

empresas. 

Seguindo a perspectiva da modernidade, entendida, a partir de um horizonte mundial, 

comunga-se com a ideia de Sader, onde o capitalismo latino americano é forjado no calor da 

expansão comercial promovida no século XVI, em estreita consonância com a dinâmica do 

capitalismo internacional. Enquanto colônia produtora de metais preciosos e de gêneros 

exóticos, este continente contribui inicialmente para o aumento do fluxo de mercadorias e 

para expansão dos meios de pagamento, permitindo o desenvolvimento do capital comercial e 

bancário europeu, sustentando o sistema manufatureiro europeu, abrindo caminho para 

criação da grande indústria. 

 

―A revolução industrial, que dará início a ela [grande indústria], corresponde na 

América Latina à independência política que, conquistada nas primeiras décadas do 

século XIX, fará surgir, com base na estrutura demográfica e administrativa tecida 

durante a colônia, um conjunto de países que passam a girar em torno da Inglaterra. 

Os fluxos de mercadorias e, posteriormente, de capitais tem neste seu ponto de 

entroncamento; ignorando-se uns aos outros, os novos países se articulariam 

diretamente com a metrópole inglesa e, em função dos requerimentos desta, 

passarão a produzir e a exportar bens primários, em troca de manufaturas de 

consumo e – quando a exportação superar suas importações – de dívidas. Até a 

metade do século XIX, as exportações latino-americanas estão estagnadas e a 

balança comercial latino-americana é deficitária; os empréstimos externos se 

destinam a sustentar a capacidade de importação. Ao aumentar as exportações e, 

sobretudo, a partir do momento em que o comércio externo começa a produzir 

saldos positivos, o papel da dívida externa passa a ser o de transferir para a 

metrópole parte do excedente obtido na América Latina.‖ (SADER, 2000, p. 108). 
 

Para Hobsbawm (2010), a revolução industrial, iniciada na Grã-Bretanha, espraia-se 

em um momento seguinte e relativamente tardio para outros países da Europa. O avanço 

britânico, segundo o autor não foi devido à superioridade tecnológica e científica, mesmo 

porque os franceses é que estavam à frente nesse quesito (produziam, por exemplo, melhores 

navios e teares). Mas as condições adequadas, sociais e históricas, estavam visivelmente 

presentes na Grã-Bretanha: mais de um século se passara desde que o primeiro rei fora 

julgado e condenado; o lucro privado e o desenvolvimento econômico eram os objetivos da 
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política governamental; já não se falava em um campesinato britânico, pois as atividades 

agrícolas já estavam predominantemente dirigidas para o mercado; as manufaturas já se 

haviam disseminado por um interior não feudal. Além disso, a Grã-Bretanha possuía uma 

indústria ajustada à revolução pioneira, em condições de se lançar à indústria algodoeira e a 

expansão colonial. 

A mudança dos modos de produção com maior utilização do ferro como pudelagem
12 

 

e a laminação e a existência de um sistema estruturado que possibilitava o investimento na 

Inglaterra, foram fatores decisivos para o grande sucesso do país. Segundo Hobsbawm (2010), 

a Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador braçal, 

provocando inicialmente um intenso deslocamento da população rural para as cidades, 

―quanto mais gente para trabalhar, maior será o lucro dos empreendimentos‖, principalmente 

nesse período em que as populações se avolumaram em torno das fábricas, criando assim 

verdadeiras cidades sem infraestrutura adequada. 

Para o historiador a verdadeira revolução se deu no campo social e não tecnológico, 

pois foi a mudança no modo de vida das pessoas que marcou a transição de um modelo 

agrário e dependente da terra, para o modelo de produção industrial, gerando outros 

problemas tais como a desigualdade social, falta de infraestrutura, a acumulação de capitais, a 

expansão dos grandes das cidades. Em tal período, o meio ambiente é visto como matéria-

prima para o processo produtivo. 

A necessidade de se romper com os limites à industrialização e ao crescimento 

econômico impostos pelos estreitos mercados que o berço da Revolução Industrial oferecia, 

colocara a urgência da aberturado mercado ultramarino como esfera de atuação das 

economias avançadas. 

O livre comércio havia se mostrado, então indispensável e permitira que a Grã 

Bretanha se firmasse enquanto ―maior exportador de capital‖, de serviços financeiros e 

comerciais ―invisíveis‖ e de ―serviços de transporte‖ (HOBSBAWN, 2010, p. 71), ao mesmo 

tempo em que se colocava como principal comprador global das exportações e de produtos 

primários, reforçando as prerrogativas da especialização produtiva presentes nas tradicionais 

teorias do comércio internacional. 

 

                                                 
12

 ―A pudelagem consiste num processo para obtenção de ferro forjado. Uma gusa de baixo teor em enxofre é 

fundida num forno de revérbero a cerca de 1300ºC (temperatura suficiente para fundir a gusa, mas 

insuficiente para fundir o ferro quase puro) e oxidada tanto pelo ar que atravessa o forno como pelo óxido de 

ferro que se adiciona à carga.‖ Cf. INFOPÉDIA – Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Porto: Porto 

Editora, 2003-2013. Disponível em: <http://www.infopedia.pt/$pudelagem;jsessionid=cNqQXy9RZFukbjU-

B+0VYQ__>. Acesso em: 21 nov. 2013. 

http://www.infopedia.pt/$pudelagem;jsessionid=cNqQXy9RZFukbjU-B+0VYQ__
http://www.infopedia.pt/$pudelagem;jsessionid=cNqQXy9RZFukbjU-B+0VYQ__
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As inter-relações entre a Inglaterra e o ―mundo subdesenvolvido‖ possibilitavam a este 

última o acesso a bens manufaturados passíveis de serem adquiridos apenas por meio de 

trocas por bens primários – e fortalecendo o poderio econômico britânico, que, 

evidentemente, extraía dessas relações as maiores vantagens Neste quadro haviam se 

consolidado a livre movimentação de capital e de mão de obra, bem como as transações em 

nível internacional em larga escala. 

Por outro lado, a ampliação do espaço de troca, a mercantilização em geral, impôs o 

predomínio absoluto dos critérios de mensuração da riqueza sob a forma abstrata. Esse 

movimento se desenvolve nas práticas da vida material e no imaginário social dos 

protagonistas do processo econômico. Mas a afirmação da moeda de aceitação universal 

promove a crescente abstração de suas determinações materiais e passa a subordinar sua 

determinação às determinações funcionais: as moedas eram socialmente aceitas pelo valor que 

diziam portar, a quantidade de  ouro que de fato carregavam foi se tornando indiferente, 

produzindo a dissociação de seu valor do conteúdo material que a constitui. (BELLUZO, 

2009). 

Ao longo do processo de consolidação da economia monetária, os proprietários de 

riqueza passaram a depositar as moedas em instituições que se constituíam em formas 

embrionárias dos bancos modernos. Esses depósitos, motivados por questões como segurança, 

eram certificados por papéis, que atestavam a quantia depositada e o depositário com o qual a 

moeda metálica se encontrava. À medida que esses papéis foram convencionalmente aceitos, 

passaram a circular com maior intensidade e a substituir o uso da moeda metálica. Os metais 

passaram então a desempenhar a função de lastro, garantindo, mediante uma regra de 

conversibilidade, a natureza monetária dos bilhetes emitidos pelos depositários do metal. 

Nos complexos sistemas monetários engendrados por esses processos, instituições 

financeiras privadas são capazes de criar meios de pagamento. Os bancos comerciais recebem 

depósitos à vista do  público. Sabedores da reduzida probabilidade de que todos venham 

reclamar seus depósitos ao mesmo tempo, esses bancos emprestam o dinheiro a outros 

agentes mediante pagamento de juros. Cada depósito feito gera para a economia um valor 

adicional, na ordem da porcentagem que os bancos comerciais podem emprestar. Surgem, 

então os ativos financeiros que têm um grau de liquidez relativamente elevado, e, por esta 

razão, são entendidos como quase-moedas, compondo outros agregados monetários, mais 

amplos e menos líquidos. 
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Para o economista do século, John Maynard Keynes, o dinheiro adquirira tamanha 

importância na economia capitalista, que deveria entender-se esta como economia monetária 

de produção. Aquele autor fez uso do referido conceito para designar um sistema social de 

produção em que o objetivo dos produtores é a acumulação de riqueza sob a forma monetária 

e não a maximização do produto material mediante a utilização de recursos escassos. 

Segundo Keynes (1998, p. 117): 

 

―A era do dinheiro sucedeu à era da troca direta logo que os homens adotam a moeda 

de conta. E a idade do dinheiro – papel- ou dinheiro estatal – surgiu quando o Estado 

postulou o direito de declarar o que deveria funcionar como moeda de conta, quando 

se dispôs não apenas a impor o uso do dicionário, mas também a escrevê-lo.‖ 

 

Marx (1996) já se manifestava sobre a influência da dominação abstrata do dinheiro 

nos processos sociais já nos manuscritos econômico-filosófico de 1844. Para aquele autor, 

parte da importância do dinheiro como equivalente geral das trocas no sistema de capital, 

passando a incorporar uma finalidade em si mesmo como ente da demoninação abstrata. Com 

efeito, o dinheiro, na ordem do capital assume a condição de nexo social, ganha autonomia e 

se constitui como poder social geral. 

Assim, o poder social do indivíduo é um reflexo da quantidade de dinheiro acumulada. 

Deste raciocínio, Marx identifica o abstrato do dinheiro o embrião das relações impessoais de 

produção, essenciais para o desenvolvimento da predominância do sistema de capital, uma 

vez que confere ao metabolismo independência com as relações as vontades individuais. Com 

efeito, o fundamento do poder social referido na acumulação do dinheiro implica no 

embotamento das forças de dominação embasada nos laços pessoais. (MARX, 1996). 

Segundo Berluzzo (2009), o desenvolvimento econômico monetário da produção 

suscitou a subordinação do crédito, à lógica da acumulação produtiva e, ao mesmo tempo, 

ensejou a possibilidade de episódios especulativos que antecedem as crises de crédito e seu 

lastro de valores. Segundo aquele autor, a história do capitalismo pode ser contada como a da 

alternância entre as fases de otimismo e prosperidade, seguidas de desalento e declínio do 

ritmo da atividade. Tal alternância não raro se apresenta sob a forma exacerbada: períodos de 

euforia especulativa sucedidos por crises financeiras. Este comportamento cíclico tem 

assumido, no entanto, diversas configurações e diferentes graus de severidade, de acordo com 

as regras e instituições que presidem cada uma das etapas da economia capitalista. 
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Para o economista norte americano Hyman Minsky (1995, p. 72): 

 

―Nesse período as decisões financeiras são tomadas em torno de um futuro 

imaginado por credores e devedores como resultado de negociações em que são 

trocadas informações. O resultado reflete opiniões sobre um projeto particular, à luz 

dos sucessos e fracassos da economia no passado recente e no mais distante. A 

incerteza em relação ao modelo adequado para formas as expectativas pode ser 

maior se muitos anos se passaram desde a última crise financeira [...] Essa incerteza 

fundamental significa que as margens de segurança calculadas pelos agentes devem 

variar.‖ 

 

Neste sentido, é possível afirmar que a primeira grande crise capitalista da história foi 

aquela enfrentada pelos países do centro do capitalismo mundial entre os anos de 1870 e 

1890, conhecida na literatura como a ―grande depressão do século XIX‖. Para além das 

transformações sociais que suscitou sua importância, para nossos propósitos, reside no fato de 

que, como uma crise de lucratividade, de preços e de taxas de juros – e não de produção, 

como faz questão de ressaltar Hobsbawn (2010) –, a grande depressão representou o ponto em 

que o capitalismo sai de sua fase concorrencial e ingressa em sua fase monopolista, fato que 

fez dela a antessala para o abandono do liberalismo clássico e para a constituição da fase 

imperialista do capitalismo. 

Surgia, assim, a necessidade de se romper com os limites da industrialização e do 

crescimento econômico impostos pelos estreitos mercados que a revolução industrial oferecia. 

Coloca-se, desse modo, a urgência do estabelecimento do mercado mundial como esfera de 

atuação das economias avançadas. O livre comércio torna-se indispensável e permitirá com 

que a Grã-Bretanha se firme como ―a principal nação naquele contexto econômico mundial‖ 

(HOBSBAWN, 2010, p. 253). 

A livre concorrência estimulou a adoção de medidas protecionistas como resposta 

política ao liberalismo econômico, circunstância que originou um processo de concentração 

econômica e na constituição de grandes corporações empresariais e sociedades anônimas – 

uma tendência a formação de oligopólios – de propriedade de acionistas e administradores 

executivos assalariados, perdendo espaço, as empresas puramente familiares. Isso se deve à 

instauração do método taylorista de produção, baseado na ideia de racionalização empresarial 

por meio da qual cada operário seria controlado em sem tempo de produção e nos 

movimentos realizados durante o processo produtivo, de modo a trabalhar e produzir mais. 

Já na virada do século XIX, observa-se uma redivisão do poder com o declínio da 

participação britânica no conjunto das transações e concomitantemente avanço dos Estados 

Unidos da América – EUA, e da Alemanha, com a mineração e a indústria de guerra, gerando 
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novos conflitos geoeconômicos. Assim, a Grã-Bretanha perde a unanimidade industrial na 

economia mundial, mas, em contrapartida, sustenta sua posição dominante no mercado 

internacional de capitais e, portanto sua posição financeira e sua riqueza. Surge, então, a 

clássica divisão do mundo entre ―desenvolvidos‖ e ―subdesenvolvidos‖, entre ―fortes‖ e 

―fracos‖, entre ―dominantes‖ e ―dominados‖ – imperialismo como Lenin o denominou –, 

dinâmica esta que culmina com a I Guerra Mundial e com a criação de uma efetiva economia 

global. 

Não cabe aqui descrever os motivos da I Guerra Mundial que envolveu todas as 

grandes potências, e, na verdade todos os Estados Europeus, com exceção da Espanha, os 

Países Baixos, os três países da Escandinávia e a Suíça (HOBSBAWN, 2003), mas sim, os 

efeitos econômicos após o seu término. Pela profunda destruição que a Grande Guerra causou 

no território europeu, os EUA ascendem e como os maiores produtores industriais – 

destacando-se pela alta produtividade e rápido crescimento do produto e também como 

maiores credores mundiais, inclusive para fins de recuperação europeia. 

A Grã-Bretanha jamais voltou a ser a mesma após 1918. O país arruinara sua 

economia saindo de uma guerra que ia muito além dos seus recursos. Além disso, a vitória 

total, ratificada por uma paz punitiva, imposta, arruinou as escassas possibilidades existentes 

de restaurar algumas coisas que guardassem mesmo fraca semelhança com uma Europa 

estável, liberal, burguesa, como reconheceu, de imediato, Keynes (1998). Se a Alemanha não 

fosse reintegrada na economia europeia, isto é, se não se reconhecesse e aceitasse o peso 

econômico daquele país dentro dessa nova economia, não poderia haver estabilidade no 

continente. Mas essa era a última consideração na mente dos que tinham lutado para aniquilar 

a Alemanha. (HOBSBAWN, 2003). 

O acordo de paz imposto pelas grandes potências vitoriosas sobreviventes (EUA, Grã-

Bretanha, França e Itália), conhecido como Tratado de Versalhes, impôs duras restrições ao 

país vencido, a Alemanha, tanto início a governança global do desenvolvimento. 

O Tratado de paz de Versalhes foi o primeiro documento multilateral que se referiu 

explicitamente à necessidade de cooperação com tal finalidade, além de ressaltar as diferenças 

entre os estágios de desenvolvimento que se encontram os territórios do Império Otomano e 

as ex-colônias alemãs da África (VEIGA, 2013). 

Tem-se o destaque para a criação da Organização das Nações Unidas – ONU, cuja 

missão prevista no art. 55 da Carta adotada por seus 51 Estados fundadores ao final da longa 

Conferência de São Francisco, em 1945: favorecer as condições de progresso e 

desenvolvimento econômico e social. 
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Por fim, as potências vitoriosas buscavam desesperadamente um acordo de paz que 

evitasse outra guerra. Entretanto, as condições institucionais, sociais e econômicas que se 

moldaram na Europa ao final da I Guerra suscitaram as motivações de um próximo e maior 

conflito: a II Guerra Mundial. 

A II Guerra foi responsável pela morte de mais de 55 milhões de pessoas em conflitos 

que se alastraram pela Europa, Ásia, África e Oceania. Ao final da contenda, a Europa 

completamente devastada abre espaço para a hegemonia americana e soviética, constituindo 

um mundo bipolar, antagonizando os blocos capitalista e comunista. 

Nessa perspectiva de autodominação do dinheiro, surge a importância de um setor 

bancário ―intocável‖. Na realidade, o sistema financeiro mundial torna-se a legítima 

representação suprema do metabolismo do capital. Segundo o sociólogo português João 

Bernardo, mesmo em plena segunda guerra mundial, os banqueiros e os representantes do 

capital internacional, fizeram questão de manter certa solidez ao sistema financeiro mundial. 

Por intermédio do Banco de Pagamentos Internacionais, espécie de associação dos bancos 

internacionais da época, realizaram-se inúmeros acordos entre banqueiros, inclusive entre os 

representantes do capital financeiro dos países ligantes. Tais acordos intercapitalistas 

financeiros objetivam impedir uma ―quebra‖ generalizada do sistema financeiro mundial 

durante o conflito e no pós-guerra, mantendo certa solidez ao sistema. De um desses 

encontros do acordo Bretton Woods
13

, a ser implementado a partir do fim da II Guerra. 

(PONTES, 2011). 

Diferentemente da I Guerra Mundial, a reconstrução da Europa após a II Guerra, em 

verdade, trouxe soluções, pelo menos por décadas. Os impressionantes problemas sociais e 

econômicos do capitalismo na era da catástrofe aparentemente sumiram. A economia do 

mundo ocidental entrou em sua fase de ouro; a democracia político ocidental, apoiada por 

uma extraordinária melhora na vida material, ficou estável. 

 

                                                 
13

 Este acordo, em linhas gerais, representou as novas regras do sistema financeiro mundial no pós-guerra, 

estabelecendo, entre outras medidas, o dólar como nova moeda internacionalmente conhecida. As 

conferências de Bretton Woods, definindo o Sistema Bretton Woods de gerenciamento econômico 

internacional, estabeleceram em julho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os 

países mais industrializados do mundo. O sistema Bretton Woods foi o primeiro exemplo, na história 

mundial, de uma ordem monetária totalmente negociada, tendo como objetivo governar as relações 

monetárias entre Nações-Estado independentes. Preparando-se para reconstruir o capitalismo mundial 

enquanto a II Guerra Mundial ainda grassava, 730 delegados de todas as 44 nações aliadas encontraram-se no 

Mount Washington Hotel, em Bretton Woods, New Hampshire, para a Conferência Monetária e Financeira 

das Nações Unidas. Os delegados deliberaram e, finalmente, assinaram o Acordo de Bretton Woods (Bretton 

Woods Agreement) durante as primeiras três semanas de julho de 1944. Cf. WIKIPÉDIA – A encliclopédia 

livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_Bretton_Woods>. Acesso em: 16 ago. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_Bretton_Woods
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Após a II Guerra, surge o neoliberalismo na região da Europa e da América do Norte, 

onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado 

intervencionista e de bem estar. Seu texto de origem foi O caminho da Servidão, de Friedrich 

Hayek, escrito em 1944. A ideologia neoliberal antecede a emergência do Estado neoliberal, e 

sua pouca ressonância se de deve ao aparecimento no período do regime de acumulação 

intensivo-extensivo, em plena vigência do Estado integracionista (keynesiano de bem estar 

social), contrário aos preceitos do neoliberalismo.
14

 

É fundamental fazer a distinção entre a ideologia neoliberal e o Estado neoliberal. A 

ideologia surgiu no pós-guerra e não teve ressonância na época, pois a ideologia 

predominante nesta época era o keynesianismo.
15

 

A acumulação capitalista depois da segunda guerra encontrou um período de 

estabilidade e expansão. Nos EUA e na Europa ocidental, tinha-se a generalização do 

fordismo como forma de organização do trabalho e o período de expansão das empresas 

oligopolistas transnacionais. 

A concorrência entre as empresas transnacionais (EUA, Japão e Europa) determinou a 

reconfiguração da geoeconomia global. A transnacionalização da grande empresa, 

acompanhada da ampliação e da reorientação dos fluxos de comércio, promoveu o 

investimento ―cruzado‖ nos mercados dos países industrializados e suscitou a redistribuição 

geográfica da produção manufatureira para a periferia. A partir dos grandes oligopólios norte-

                                                 
14

 O sufixo neo remete ao antigo liberalismo. O liberalismo surgiu com o processo de lutas de classes, no qual a 

burguesia buscava constituir a sua formação estatal específica, o que fez surgir o Estado Liberal e suas 

expressões ideológicas. O liberalismo politico (Bentham, Mandeville, Stuart Mil, Locke, Constant) se 

fundamenta na ética individualista e filosofia hedonista, para defender a tese de que o papel do Estado é 

proteger o indivíduo, a propriedade privada e o trabalho. O liberalismo econômico (Adam Smith, David 

Ricardo) tinha a mesma fundamentação no individualismo e no hedonismo e propunha a tese de que a 

competição derivada do individualismo é positiva para a sociedade. Sua tese era a de que, se capitalistas e 

trabalhadores investissem o capital ou o trabalho onde fosse mais produtivo, isto seria benéfico para a 

economia como um todo. A social democracia (Kautsky e Eduard Bernstein) é uma ideologia política de 

esquerda surgida no fim do século XIX por partidários do marxismo que acreditavam que a transição para 

uma sociedade socialista poderia ocorrer sem uma revolução, mas por meio de uma evolução democrática. A 

ideologia social-democrata prega uma gradual reforma legislativa do sistema capitalista a fim de torná-lo 

mais igualitário, geralmente tendo em meta uma sociedade socialista. Após a II Guerra Mundial, na 

sequência da cisão entre os social-democratas e comunistas, uma outra divisão surgiu no âmbito do próprio 

movimento social democrata. Os que acreditavam que ainda era necessário abolir o capitalismo (sem 

revolução) e substituí-lo por um sistema socialista democrático através da via parlamentar se opunham 

àqueles que acreditavam que o sistema capitalista poderia ser mantido, mas precisava de uma reforma 

drástica, como a nacionalização das grandes empresas, a implementação de programas sociais (educação 

pública, sistema de saúde universal, e assim por diante) e a redistribuição parcial de riqueza através da 

criação de um estado de bem estar permanente baseado na tributação progressiva. Cf. Viana (2009). 
15

 A emergência do Estado neoliberal somente se dá algumas décadas depois como forma estatal necessária ao 

regime de acumulação integral, que é complemento necessário ao processo de reestruturação produtiva e 

alteração nas relações internacionais e que se caracteriza por conter os gastos estatais, desregulamentar o 

mercado e ―flexibilizar‖ as relações de trabalho, subsidiar o capital oligopolista e aumentar a política de 

repressão e vigilância social. Cf. Ibidem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kautsky
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bernstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_(pol%C3%ADtica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionaliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Welfare_state
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americanos, inaugura-se a partir de Bretton Woods, em 1944, uma nova ordem monetária 

internacional. O pacto de Bretton Woods não negou as virtudes do livre comércio e do livre 

movimento de capitais (VEIGA, 2013); apenas assumiu-as como perspectivas de longo prazo, 

subordinadas às circunstâncias da soberania nacional. 

Para Belluzzo (2009), o espaço econômico internacional na posteridade da segunda 

guerra, a chamada ―Era do Ouro‖ (1948-1973) foi construído a partir do projeto de integração 

entre as economias nacionais, proposto pelos EUA e sua economia. 

 

―A hegemonia de Tio Sam foi exercida mediante a expansão da grande corporação 

americana e seus bancos. Depois da reconstrução econômica da Europa e da resposta 

competitiva da grande empresa europeia, a rivalidade entre os sistemas empresarias 

vai promover o investimento produtivo cruzado entre os Estados Unidos e a Europa 

e a primeira rodada de industrialização fordista na periferia.‖ (BELLUZZO, 2009, p. 

29). 

 

Nessas circunstâncias, institui-se o padrão dólar-ouro, que contava com um regime de 

câmbio fixo, ou seja, um regime em que o preço da divisa é ditado pelo Estado, e firma-se a 

constituição de órgãos reguladores, tais como: Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT 

(plano comercial), ONU (plano político), Fundo Monetário Internacional – FMI, e Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (no plano monetário), no 

sentido de promover um ordenamento das relações internacionais e a consolidação da 

hegemonia dos EUA. Esse período proporcionou a estabilidade do sistema financeiro, visto 

que a conversabilidade de toda sorte de representações utilizadas como moeda (moedas 

cunhadas, notas, depósitos à vista) e as reservas mundiais em ouro impunham uma forte 

disciplina monetária sobre os agentes econômicos – e aos países como um todo. 

Juntamente ao surgimento das euromoedas, configurou-se o processo de reciclagem 

dos petrodólares. Movimento caracterizado pela necessidade dos possuidores de divisas em 

petróleo reciclarem seus excedentes em dólar. Estes excedentes foram gerados, 

principalmente, mas não exclusivamente, pelo déficit do balanço de pagamentos norte-

americano, causado pela elevação no preço de petróleo. A proliferação das euromoedas e dos 

petrodólares, e os crescentes déficit externos dos Estados contribuíram para agludinização da 

especulação financeira e para o término do sistema de Bretton Woods. 

Com a criação de um sistema financeiro compartilhado, tem início à formação de uma 

massa de dinheiro ―ocioso‖ derivado em grade parte do lucro das grandes empresas (operadas 

pelos EUA e evitando repatriar recursos) que não foi reinvestido na produção devido à crise 

de sobre acumulação que já se configurava. Esta ganhou refugio em um mercado offshore de 
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‖eurodólares‖, existentes desde 1958, sediado na city londrina, para onde afluíram com maior 

intensidade nos anos de 1970, quando o fordismo definitivamente se esgota e a economia 

mundial entra em recessão. 

Nenhum desses fatos deve impedir a constatação de que durante quarenta anos (1968-

2008) o mundo passou por grave penúria no que se refere à gestão coordenada da ordem 

econômica internacional. Foram quarenta anos de coordenação minimalista das políticas 

maroeconômicas dos intervalos entre as crises.
16

 

Destaque para a crise norte-americana na década de 1970, que é explicitada de tal 

forma que os déficits alcançados por esta economia impedem que o dólar mantenha seu poder 

de ordenação dos movimentos comerciais e financeiros mundiais. Em tal período, é suspensa 

a conversibilidade dólar-ouro, seguindo-se de sua desvalorização e rompimento com o regime 

de taxas de câmbio fixas, que é substituído por um sistema de câmbio flexível, encaminhando 

o sistema para uma fase de profunda instabilidade nas taxas de câmbio e de juros. 

(NAKATANI, 2002). 

Essa crise do dólar levou o governo norte-americano a tomar medidas drásticas, 

realizou-se uma alta unilateral das taxas de juros gerando um diferencial de juros a favor dos 

ativos em dólar e conduzindo, com isso, à sua apreciação cambial. (BELUZZO; TAVARES, 

2004). Esse processo gerou uma valorização fictícia do dólar, além de ter permitido que os 

EUA saíssem da situação de estagflação
17

. Tal movimento proporcionou o resgate da 

supremacia do dólar como moeda de reserva mundial, porém sem existir mais um lastro de 

outro, ou seja, pela primeira vez constitui-se como moeda central uma moeda fiduciária sem 

qualquer lastro. 

Por outro lado a política de ajuste norte-americano foi realizada à custa dos demais 

países; com a valorização do dólar, as demais moedas nacionais foram, forçosamente, 

desvalorizadas perante aquele, aprofundando uma tendência de recessão mundial, com 

contratação do investimento, produção e comércio a partir de 1980. (TAVARES, 1983). 

Assim, ―é nesse ambiente de instabilidade financeira e ―descentralização‖ do sistema 

                                                 
16

 Foi esse o papel previsto para o G-7, que a partir de sua 22ª cúpula (Lyon, França, em 1996) passou a convidar 

representantes da ONU e do trio de Bretton Woods (FMI, BIRD e OMC). Logo depois o grupo se tornaria o G8 

com a entrada da Rússia, na 23ª reunião, realizada em Denver, entre 20 e 22 de junho de 1997 (VEIGA, 2013). 

Foi criado como G-6 em novembro de 1975, por iniciativa do presidente francês Valéry Gisgard, e integrado por 

Alemanha, EUA, Itália, Japão e Reino Unido, um ano antes da adesão do Canadá. 
17

 Estagflação define-se como uma situação típica de recessão, ou seja, diminuição das actividades econômicas e 

aumento dos índices de desemprego, além da inflação, além da falta de instrumentos institucionais que regulem a 

economia, ou seja, que pelo método científico-econométrico retirem-na da chamada "estagnação" ou "armadilha 

da liquidez"; após um "merecido ciclo de virtuoso-crescimento-econômico, que toda Economia ou País-viável, 

merece"; de conformidade com a doutrina de Keynes(é o que caracteriza esse conceito, basicamente, nos meios 

acadêmicos).Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estagfla%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 20.12.13 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recess%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keynes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estagfla%C3%A7%C3%A3o
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monetário internacional que ocorrem as transformações financeiras conhecidas pelas 

designações genéricas de globalização, desregulamentação e securitização.‖ (BELUZZO, 

1995, p. 16). 

O processo de desregulamentação iniciou-se nos EUA, onde a regulação previamente 

implementada foi uma das mais rigorosas. Além disso, grande parte dos recursos, antes em 

posse das instituições de depósito (bancos), foram transferidos para os mercados monetários 

(money markets), que estavam sujeitos a grande parte das regulações existentes, como os tetos 

de captação e a proibição de pagamento de juros sobre depósitos à vista. 

Esse processo fica mais nítido com a virada em prol do capital financeiro, com a etapa 

propriamente de desregulamentação e liberalização financeira. Data das medidas tomadas 

entre 1979 e 1981, pelos governos Reagan e Thatcher, nos EUA e na Inglaterra, onde segundo 

Chesnais (1996), primeiro se reuniram condições políticas e sociais para a afirmação do poder 

da finança. Tais medidas visaram, inicialmente, à eliminação de uma dupla barreira: entre os 

diferentes mercados internos, por um lado, e os controles impostos ao movimento de capitais 

com o exterior, por outro. Houve assim, uma ―abertura‖ dos sistemas financeiros desses 

países, tanto interna como para fora, à livre circulação de capitais. O movimento de 

desregulamentação monetária e financeira que se seguiu levou, ―à quase completa perda de 

controle dos bancos centrais [...] sobre a determinação de taxas de juros‖ (CHESNAIS, 1996, 

p. 261), ao menos aquelas de médio e longo prazos, que ficaram sob o controle dos operados 

financeiros mais poderosos. Além disso, elas significaram também ―abolição das 

regulamentações e controles no tocante à fixação de preços dos serviços bancários‖ 

(CHESNAIS, 1996, p. 262), o que levou ao surgimento de inúmeros novos produtos 

financeiros. Contudo uma de suas consequências fundamentais mais imediatas foi promover a 

expansão dos mercados de títulos de dívida e a sua interligação em âmbito mundial.
18

 

A liberalização dos mercados de negociação de papéis da dívida dos Estados foi 

importância primordial para ascensão da financeirização, na medida em que a 

―securitização
19

‖ da dívida expandiu o escopo do capital fictício. Para Chesnais (1996), tais 

mercados vieram responder às necessidades e interesses de dois atores de peso. De um lado, 

dos próprios governos, que buscavam formas alternativas de financiar seus déficits e puderam 

fazê-lo precisamente securatizando suas dívidas. De outro lado, os grandes grupos 

centralizadores de poupança, que exatamente por terem chegado naquele momento a uma alta 
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 Essas medidas se inserem no conjunto de princípios políticos que seus críticos convencionaram denominar 

genericamente de ―neoliberalismo‖. 
19

 Do inglês ―securitization‖, que e significa ―a transformação‖. 
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concentração de capital monetário – precisavam valorizar o capital sob seu controle e 

encontram esse enorme volume de títulos a juros elevados. 

Com isso, como uma forma de superação da crise abre-se caminho para especulação 

financeira internacional e o surgimento dos grandes bancos e dos grandes centros financeiros 

como Wall Street, que participam da constituição e da gestão do capital das grandes empresas, 

estimulando a busca por novos mercados, provocando um acirramento da rivalidade entre os 

blocos e capitais e originando a internacionalização crescente e a especulação do capital 

estrangeiro. (BELLUZZO, 2009). 

Na verdade, segundo o autor, o que distingue esta forma de capital financeiro das que 

a procederam historicamente é o caráter universal e permanente dos processos especulativos e 

de criação contábil de capital fictício, práticas ocasionais e ―anormais‖ na etapa anterior do 

―capitalismo diverso‖, que marca a etapa de mundialização do poder da finança: a 

internacionalização financeira ―indireta‖ por meio da especulação. A natureza intrinsecamente 

especulativa da gestão empresarial, nesta modalidade de ―capitalismo moderno‖, traduz-se 

pela importância crescente das práticas destinadas a ampliar ―ficticiamente‖ o valor do capital 

existente, tornando-se necessária a constituição de um enorme e complexo aparato financeiro. 

No entanto, a estimativa real do valor dos ativos é efetivamente calculada a partir de sua 

capacidade de ganhos, desta forma surge o fenômeno da chamada financeirização da 

economia e o aumento do poder das instituições financeiras.  

Para Chesnais (1996), a financeirização, ou mundialização financeira, é uma espécie 

de prolongamento e aprofundamento do fenômeno da mundialização do capital. Aquele autor 

designa como a concentração global em escala global, que forma os grandes grupos 

industriais oligopolistas, e sua atuação estratégica nesses moldes: 

 

―A expressão ―mundialização do capital‖ é a que corresponde mais exatamente à 

substância do termo inglês ―globalização‖, que traduz a capacidade estratégica de 

todo grande grupo oligopolista voltado para a produção manufatureira ou para as 

principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um enfoque e conduta 

―globais‖.‖ (CHESNAIS, 1996, p. 17). 

 

Outros estudiosos, como, por exemplo, Callinicos (2010), apresentam significados 

diversos para o termo. O fenômeno deve ser entendido como uma autonomização do próprio 

setor financeiro. A financeirização é reconhecida por Duménil e Lévy (2004) e Chesnais 

(1996) como a predominância econômica do setor financeiro – especialmente os bancos – 

frente aos demais setores, destacando, ainda, a emergência de firmas industriais como atores 

financeiros autônomos, e pode ser também definida como a incorporação de um amplo grupo 
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de agentes nos mercados financeiros, incluindo os próprios bancos e os pertencentes ao 

―sistema bancário sombra‖, os capitalistas industriais e comerciais e também a classe 

trabalhadora. Para Callinicos (2010), a financeirização significa a maior autonomia do setor 

financeiro, a proliferação de instituições e instrumentos financeiros, bem como a integração 

de uma ampla gama de agentes econômicos nos mercados financeiros. 

As linhas de argumentação desenvolvidas no decorrer deste capítulo sobre as 

transformações ocorridas no capitalismo dão vazão à noção de que a financeirização, segundo 

Lapavitas (2011, p. 35), representa uma transformação estrutural e sistêmica das economias 

capitalistas, ou uma mudança da economia rumo ao setor financeiro: 

 

―Financeirização, em suma, não equivale à dominância dos bancos sobre capital 

industrial e comercial. Mais do que isso, trata-se da autonomia cada vez mais do 

setor financeiro. O capital industrial e o capital comercial são capazes de tomar 

empréstimos em mercados financeiros abertos, sendo mais fortemente envolvidos 

em transações financeiras. Enquanto isso, as instituições financeiras têm procurado 

novas fontes de rentabilidade na renda pessoal e em atividades de mediação no 

mercado financeiro.‖ 

 

Portanto, o processo de financeirização ou globalização, ou mundialização financeira, 

como prefere Chesnais (1998), leva a definir três etapas distintas de sua constituição: 

 a primeira seria entre 1960 e 1979, e diz respeito a um processo de internacionalização 

financeira indireta de sistemas nacionais fechados, ou seja, trata-se de um crescimento 

de riqueza financeira que toma primordialmente a forma de empréstimos bancários e 

em que a inter-relação entre os mercados financeiros nacionais ainda não é tão intensa; 

 a segunda, de 1979 a 1985, implica simultaneamente a passagem para as finanças de 

mercado, ou finanças diretas, com a perda de importância dos bancos como 

intermediários e a passagem para um mundo financeiro aberto, por meio de um 

processo de desregulamentação e liberalização financeira, tanto para entrada como 

para saída dos movimentos de capitais; e 

 a terceira e última etapa seria da generalização da especulação e da incorporação dos 

mercados emergentes à roda financeira ocorrida a partir de 1986. 

 

Outro elemento que caracteriza a financeirização da economia é a incorporação dos 

mercados ―emergentes‖ ao longo dos anos 1990. Premidos por seu endividamento pela 

desregulamentação dos demais países, eles foram obrigados, sob forte pressão dos EUA e do 

FMI, a entrar no jogo da mundialização financeira. Trata-se de mercados recém-reconstituídos 

– certos países da Ásia, por exemplo – como mercados mais antigos que se encontravam 
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consideravelmente fechados ao exterior – como a Argentina, por exemplo – que se abrem ao 

capital externo. A entrada de tais mercados, bem mais frágeis, no quadro de integração 

imperfeita, acirra a assimetria de condições dos participantes que se tornaram constantes. 

(CHESNAIS, 1996). 

Foi nesse período que o GATT se transformou em Organização Mundial do Comércio 

– OMC, que a União Europeia – UE, se expandiu e fortaleceu, e que o sistema das Nações 

Unidas ajudou a evitar o caos, principalmente a um mínimo funcionamento de seu Conselho 

de Segurança. Simultaneamente surgiram propostas para a realização de um ―novo Bretton 

Woods‖, embora em tais circunstâncias uma conferência global só poder ser a culminânica de 

um complexo processo que nem mesmo começara. 

Já para os países periféricos, o processo de financeirização teve início com o 

endividamento externo que tais países contraíram. Obrigados a tomar tais empréstimos de 

títulos da dívida pública geraram maiores efeitos negativos, por crescentes déficits públicos e 

uma poupança interna achatada pelo processo inflacionário. 

Assim, embora que se considere que o processo de ―globalização dos fluxos de 

capitais‖ se iniciou na década de 1980, apenas na década seguinte os países periféricos 

voltaram a ser integrados de forma significativa, compondo parte do portfólio periféricos de 

investimentos dos países centrais, especialmente em momentos de grande liquidez nos 

mercados internacionais. Aliás, a inserção dos países periféricos nos fluxos de capitais será 

fortemente condicionada aos ciclos de crédito internacional. Por essa razão, serão receptores 

de significativo volume de fluxos de capitais até 1996 – ano anterior à série de crises 

internacionais
20

 (asiática, russa) que abalaram os mercados financeiros internacionais na 

segunda metade da década – com forte redução dos fluxos enviados à periferia após esse ano. 

Destaque para ―crise asiática‖ que iniciou com a desvalorização da moeda tailandesa 

(bath) em 15% em julho de 1997. Depreciações rapidamente se seguiram nas Filipinas, na 

Malásia e na Indonésia, atingindo surpreendentemente a própria Coréia do Sul – único país 

que havia abandonado a periferia do sistema (VEIGA, 2013). 

Tal abalo financeiro logo se transformou em ampla crise econômica, deixando claro o 

novo potencial de impacto adquirido por países da semiperiferia em ascensão, na qual 

obviamente se destacavam os países com maior extensão, como, por exemplo, o BRICS.
21

As 

                                                 
20

 As crises principiaram-se, na verdade, com a crise mexicana, em 1994, que demandou uma significativa ajuda 

por parte do governo norte-americano a fim de que a crise proliferasse para o restante dos países em 

desenvolvimento – tendo em vista que tal fato poderia prejudicar os países centrais. 
21

 Os BRICS são: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países poderão ser seguidos pelos ―NEXT-

11), caso sejam confirmados as projeções para 2050 do banco de investimento Goldman Sachs, a saber: 
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surpreendentes consequências da crise asiática convenceram os líderes do arranjo G-7/G-8 de 

que a coordenação das políticas econômicas não poderia mais prescindir de um fórum de 

diálogo que os incluísse os países ―emergentes‖. Foi assim que, em fins do século XX, surgiu 

o embrião do atual G-20, formado inicialmente apenas pelos ministros da área econômica e 

presidentes de bancos centrais de dezenove países da UE, com a participação do Banco 

Mundial e do FMI. Entre 1999 e o choque de setembro de 2008, foram realizadas nove 

reuniões anuais com esse perfil, antes que outra crise, ainda mais grave, levasse os chefes de 

Estado a reunir em sua primeira cúpula em Washington (VEIGA, 2013). 

Assim uma nova etapa do capitalismo se instala caracterizada pela superação 

progressiva das fronteiras nacionais no mercado mundial, no que se refere às estruturas de 

produção, circulação e consumo de bens e serviços. Consequentemente, esta nova etapa 

termina por alterar a geografia política e as relações internacionais, a organização social, as 

escalas de valores e as configurações ideológicas de cada país. ―Desde modo se generaliza a 

todo o sistema, inclusive aos centros avançados, o que era uma marca distintiva (ainda que 

não privativa) da economia dependente: a superexploração generalizada do trabalho.‖ 

(SADER, 2000, p. 108). 

A implementação da financeirização da economia colocaram em cena novos atores e 

reposicionaram aquelas já existentes, obrigando-os muitas vezes a se adaptarem às novas 

condições. Trata-se tanto de agentes institucionais no âmbito mundial, como de funções 

desempenhadas na estrutura das empresas que se modificaram, por exemplo, com a 

governança corporativa. Embora os grupos industriais financeiros transnacionais ainda sejam 

a faceta mais visível e mais facilmente identificável do capitalismo contemporâneo – por 

representar de forma direta a dominação social e política frente aos trabalhadores – as 

instituições financeiras são cruciais. 

Para manter a estrutura do poder das instituições financeiras, segundo Faria (2004), os 

bancos passaram por uma reestruturação que levou a uma nova configuração do sistema 

financeiro internacional, levando a um capitalismo crescente e protagonizado por gerentes 

anônimos com amplos poderes decisórios e operacionais sobre a enorme gama de recursos. 

Operado por grandes bancos de investimento e bancos comerciais (muitas vezes, à margem do 

controle direto, da supervisão ou até mesmo do monitoramento dos bancos centrais), o 

sistema financeiro aproveitou a expansão tecnológica na área da informática e o 

desenvolvimento das telecomunicações para informatizar sua rede operacional. 

                                                                                                                                                         
Bangladesch, Coreia do Sul, Egito, Filipenas, Indonésia, Irá, México, Nigéria, Paquistão, Turquia e Vietnã. 

Cf. Veiga 2013. 
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Sobre tal questão, Hobson (1965, p. 254) destaca: 

 

―Quando nos damos conta do‖ duplo papel desempenhado pelos bancos no 

financiamento das grandes companhias, primeiramente como promotores e 

subscritores (e frequentemente como possuidores de grandes lotes de ações não 

absorvidas pelo mercado) e, em segundo lugar, como comerciantes de dinheiro – 

descontando títulos e adiantando dinheiro – torna-se evidente que o negócio do 

banqueiro moderno é a gestão financeira geral (general financier) e que a 

dominação financeira da indústria capitalista é exercida fundamentalmente pelos 

bancos.‖ 

 

Assim, o sistema financeiro internacional pôde universalizar seu campo de atuação, 

criando os grandes centros financeiros: Tóquio – maior exportador de capitais; Londres – 

mais importante centro de processamento do capital internacional; Nova York – principal 

captador; Cingapura e Hong Kong – centro de divisas, superando, inclusive, a Suíça. 

A estruturação do sistema financeiro por meio de redes criou condições para 

transferências instantâneas de recursos para qualquer parte do mundo, aumentando o 

montante em circulação nos chamados terceiros mercados – ―paraísos fiscais‖, elevando 

assim as disponibilidades financeiras imunes a controles de autoridades monetárias e 

fazendárias. Possibilitou, igualmente, uma extraordinária diversificação dos portfólios no 

próprio processo de absorção, incorporação e concentração de capitais, mediante a criação de 

fundos de pensão e fundos de investimento, a expansão das companhias seguradas, o 

aperfeiçoamento do mercado interbancário, a venda de informações por meio do acesso a 

centros de dados e serviços de engenharia, a formulação de estratégias de securitização de 

ativos, as operações de hedge
22

 e swaps 
23

preventivas contra riscos, o alargamento do câmbio 

e principalmente as incorporações e fusões dos grandes bancos. 

Para manter essa estrutura e a busca de uma eficiência produtiva cada vez maior, o 

capitalismo contemporâneo (neoliberalismo globalizado), aprimorou ainda mais seus 

mecanismos de funcionamento, atingindo um grau de competência capaz de possibilitar que 

as corporações transnacionais, ao contrário das antigas corporações multinacionais, não sejam 

controladas ou mesmo restringidas pelas políticas de Estados nacionais. Hirst e Thompson 

(1998) observam que, em tal contexto, aquelas corporações acabam por se impor frente aos 

                                                 
22

 Em finanças, chama-se cobertura (hedge, em inglês) ao instrumento que visa proteger operações financeiras 

contra o risco de grandes variações de preço de determinado ativo. Cf. Gitman (2004). 
23

 São operações em que há troca de posições quanto ao risco e rentabilidade, entre investidores. O contrato de 

troca pode ter como objeto: moedas, commodities ou ativos financeiros. Cf. Ibidem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rentabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Commodities
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo_financeiro
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governos nacionais e, utilizando-se de mercados globais e da mídia, poderiam apelar para 

legitimidade dos consumidores/cidadãos, além das fronteiras nacionais, derrubando o poder 

do Estado-Nação em seu território ou em qualquer outra parte do mundo. 

Na sociedade capitalista, o Estado exerce um papel como ator social bastante 

significativo. Este deve ser visto conjuntamente com a economia, sendo ambos diferentes 

facetas dentro das relações do sistema econômico, sob a perspectiva da forma e necessidade 

através da qual se dá a ação estatal no desenvolvimento capitalista (FIORI, 1995). Com o 

crescimento desse sistema e da competição intercapitalista que lhe caracteriza, coube muitas 

vezes à ação estatal impedir a queda das taxas de juros, garantindo por meio de investimentos 

diretos por parte do Estado. Abrangendo mais do que seus papéis clássicos o Estado passou a 

configurar como um mecanismo para a própria sustentação do sistema no qual vigora. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que as mudanças ocorridas no sistema capitalista 

ocorreram sem desfigurar o capitalismo de suas características fundantes, como a competição, 

a acumulação e a concentração do capital, como foi observado neste capítulo. O âmago que 

caracteriza esse sistema permaneceu vigente tanto nas relações entre os diferentes agentes 

como no comportamento dos Estados Nacionais. O Estado, este sim, moldou-se, através dos 

ditames capitalistas, a interesses que subordinaram e modificaram seu funcionamento – o que 

é concernente com a formulação capitalista. O papel político e econômico estatal está 

contextualizado em interesses que transbordaram, em muito, uma suposta finalidade de defesa 

da nação e de seus povo. Estes estão subordinados a um projeto político de interesses privados 

e específicos, interesses estes imbricados na própria lógica do funcionamento do Estado. 

No cenário contemporâneo de financeirização do capital, em que a ―lógica financeira‖ 

se sobrepõe à ―lógica produtiva‖, ocasionando grandes consequências sociais e políticas. Cabe 

esclarecer que, conforme a exposição histórica apresentada, tem-se um aumento colossal da 

riqueza circulando na esfera financeira, que se constitui de capital fictício. Mas, de modo 

nenhum, significa que atualmente a valorização do capital passe somente pela esfera 

financeira e que a esfera de produção deixa de existir, ao contrário os bancos foram os 

maiores responsáveis pelo aumento do consumo por meio do crédito. 

De outro lado, outro movimento começa a discutir as consequências do modelo de 

desenvolvimento econômico com críticas ao sistema capitalista como responsável pelo 

aumento do consumo e pelo esgotamento dos recursos naturais o que caracteriza para muitos 

autores como ―crise ambiental‖. No que se refere ao âmbito da crise ambiental, entende-se 

que ela não se reduz à ameaça aos sistemas ecológicos como água, ar, florestas, mas também 

às condições sociais de existência, às bases de sustentação do sistema produtivo (DERANI, 
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1997). Tal movimento foi organizado em espaços de discussões por meio das grandes 

conferências e acordos internacionais, que serão objeto de estudo do segundo capítulo. 

Ao perceber o papel das empresas na crise ambiental, a sociedade e os movimentos 

sociais começam a exigir um papel ―socialmente responsável‖ das empresas. É neste 

momento, e com a união da governança corporativa com a responsabilidade social, que se 

insere a sustentabilidade ou para muitos a Responsabilidade Social – RSA. Porém, cabe a 

seguinte indagação: Sustentabilidade de que quem? Da sociedade? Do acionista? Do próprio 

sistema capitalista? 

Ao incorporar as tendências sociais e ambientais, o mundo financeiro passou a 

retransmiti-las para a sociedade por meio de sua própria linguagem, em uma forma cultural de 

nela se inserir. A princípio, esta inserção cultural contribui para a perturação do sistema 

financeiro através da inclusão da sustentabilidade em sua própria lógica e com ações voltadas 

para os stakeholders da empresa que se configura em repostas dos bancos as exigências desse 

novo movimento social e ambiental. 

Em suma, existem três questões essenciais no debate sobre a governança 

socioambiental no sistema financeiro, a saber: 

1) Diante do aumento do poder dos bancos na economia e nas políticas públicas, 

realmente existe o interesse em incluir novas variáveis nos seus processos decisórios 

que implicará, em muitos casos, redução do lucro? 

2) Há espaço de discussão sobre o que significa, hoje, ser politicamente correto, ser 

sustentável, ser ético dentro da lógica do sistema financeiro, que ao mesmo tempo 

financia o consumo e as atividades degradoras do meio ambiente e ao mesmo tempo 

aplica seus investimentos em ações sociais? 

3) Os bancos incorporam o movimento de RSA com a preocupação nos problemas 

sociais e ambientais da humanidade ou simplesmente estão preocupados com o risco 

financeiro associado as consequências da crise ambiental? 

 

Nas linhas a seguir, será possível observar que a institucionalização das práticas de 

RSA não se deu pela preocupação com os resultados demonstrados nos espaços de discussão 

(marcos ordenadores) do movimento de sustentabilidade, mas sim pelos impactos da crise 

social e ambiental nas suas atividades, como, por exemplo, os interesses dos investidores pelo 

tema e pelo crédito, na medida que a legislação ambiental torna-se mais severa em todo o 

mundo, como resultado das pressões e dos movimentos sociais nesse sentido. 
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A preocupação dos gestores das instituições financeiras é a manutenção do lucro – 

objetivo principal da Lei de Sociedade Anônima (Lei n. 6.404/1976) e de todo o processo de 

financeirização da economia que foi responsável pelo empoderamento dos bancos. Para tanto, 

faz-se necessária a monitoração dos riscos inerentes a atividade, incluindo, hoje, a questão do 

risco ambiental manifestado no processo decisório por meio da repartição dos riscos 

financeiros e legais das externalidades ambientais negativas que constituem o segundo 

elemento de observação por parte dos decisores financeiros. 

 

1.1.2 Segundo elemento: a monitoração dos riscos 

 

Enquanto a Antropologia sugere a possibilidade de respostas culturais distintas para a 

percepção de risco, o uso cotidiano da palavra sugere uma percepção universal de seu 

significado. Em larga medida, tal compreensão da palavra encerra a noção utilitarista de 

possibilidade de perda ou ganho individual, instrumentalizada conforme a lógica do decisor 

que interpreta o mundo conforme seus interesses específicos, assim vistos como 

intrinsecamente legítimos. 

Por outro lado, ao compreender o risco como conceito
24

, é possível sugerir que seu uso 

cotidiano encerra, involuntariamente, uma interpretação particular de um de seus possíveis 

significados, definida em função de uma perspectiva ideológica consistente, estruturada a 

partir de uma evolução histórica específica e consubstanciada em torno de um paradigma que, 

na verdade, ao invés de universal, busca ser universalizante, qual seja de orientação filosófica 

marginalista e desdobramento neoclássico. 

Na presente seção, tem-se uma análise das implicações epistemológicas das estruturas 

conceituais encerradas pelo paradigma antropocêntrico-utilitarista, vis-à-vis, o paradigma 

biocêntrico, tendo como referência as possibilidades interpretativas oferecidas por cada 

paradigma para operar o conceito de risco. 

A emergência do conceito de risco socioambiental é associada ao desenvolvimento das 

forças produtivas, proporcionado pelo avanço do conhecimento técnico-científico e suas 

implicações nas condições ambientais do planeta. Brüseke (1996, p. 12), por exemplo, sugere 

que ―o ambientalismo‖ adquire identidade no questionamento da legitimidade da socialização 

                                                 
24

 O conceito, segundo a sociologia de ciências, sugere a escolha de atributos que definem o objeto sob 

observação, segundo o contexto e a perspectiva de classificação do observador, permitindo que diferentes 

observadores interpretem o mesmo fenômeno ou objeto de formas inteiramente diferentes. Cf. Vinck (1995). 
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das externalidades negativas do progresso socioeconômico em um contexto de apropriação 

privada de seus benefícios. 

Beck (1995, p. 90) afirma categoricamente que os movimentos sociais atuais, entre o 

eles o feminista, o pacifista e o ambientalista ―são expressões das novas situações de risco na 

sociedade de risco.‖
25

 O autor argumenta que eles se organizam não mais em torno de um 

sistema de valores relacionado ao ideal de igualdade de distribuição de riqueza, mas sim, em 

busca de ―segurança‖, como reação ao sistema de valores de uma ―sociedade insegura‖. O 

autor afirma: 

 

―Onde árvores são cortadas e espécies animais destruídas, as pessoas se sentem, elas 

próprias, vitimadas, em certo sentido. As ameaças à vida no desenvolvimento da 

civilização tocam coisas em comum da experiência da vida orgânica que conectam a 

vida humana e suas necessidades àquelas das plantas e animais. Na morte das 

florestas, as pessoas experimentam, elas mesmas, como ―criaturas naturais com 

reivindicações morais‖, como transportáveis, coisas vulneráveis entre coisas, como 

partes naturais de um todo natural ameaçado, para o qual têm responsabilidade.‖ 

(BECK, 1995, p. 74, tradução livre). 

 

Brüseke (1996) chama a atenção para uma indevida generalização presente no trabalho 

de Beck: não há demarcação da passagem pela qual as ameaças decorrentes da incerteza de 

um futuro anteriormente traçado passem a ser entendidas como risco. No momento em que se 

assume que as decisões do presente são fruto de lutas políticas passadas em torno de 

diferentes definições a respeito do ―limiar da segurança‖, de ―ambientes de riscos‖, as 

incertezas do futuro deixam de ser apenas perigos para se converterem em riscos.  

Beck (1995) mostra como as transformações na esfera produtiva, transformações 

políticas, destradicionalização no âmbito familiar e na sexualidade contribuem para que as 

incertezas do futuro passem a ser, em parte, enfrentadas individualmente, como simples 

adaptações a um conjunto de modificações que, em realidade, são causadas por variáveis 

completamente exteriores aos limites do contexto paradigmático onde tais incertezas são 

percebidas. Apesar disso o autor não demarca o momento em que os indivíduos se organizam 

para trazerem para si a responsabilidade das decisões que definirão cenários futuros. 

Uma vez que os riscos são ―particularmente abertos à definição de construção social‖, 

como o próprio Beck (1992) defende, é preciso salientar a diferença entre dois momentos. Em 

um primeiro momento, os indivíduos sentem-se individualmente ameaçados por incertezas, 

por perigos compreendidos como resultantes de decisões externas a eles, reagindo e 
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 Segundo Beck (1992), a sociedade de risco é marcada pelo paradoxo de que os riscos foram gerados pela 

progressiva sofisticação da tecnologia e da ciência, a qual, agora, não consegue encontrar uma forma para 

reagir adequadamente a eles, resvalando no binômio probabilidade/improbabilidade. 
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adaptando-se a elas enquanto perigos. Em um segundo momento, como atores sociais, os 

indivíduos assumem decisões em torno de definições socialmente construídas, delimitando o 

que vêm a ser os riscos e quais os limiares de segurança no tocante à intervenção do homem 

na natureza. 

Ao invés de lidar com a ideia de movimentos sociais, Luhmann (1993) centra-se 

naquilo que entende ser um conceito mais estreito: o de movimento de protesto.
26

 Trata-se, 

para o autor, de uma expressão de insatisfação, de uma demonstração de desvantagem em que 

os movimentos sociais enfrentam e reagem, sem oferecer tomar o lugar daqueles que as 

provocam. 

É possível sugerir que o movimento ambientalista opera socialmente a transformação 

do perigo potencial em um risco na medida em que entra na luta política para influenciar, para 

mudar opiniões, para tomar decisões, para criar definições que tracem os cenários futuros, 

tangibilizando o provável e o improvável, com os quais a sociedade deverá se deparar. 

Feitas tais considerações, é preciso retomar a perspectiva inicialmente sugerida para 

pensarmos, sistematicamente, os aspectos problematizados, relacionando cada um de seus 

fatores ao problema do risco socioambiental. Segundo Luhmann (1993) a mediação dos 

homens entre si e dos homens com a natureza são resultantes do intercâmbio entre os 

seguintes termos: a) fenômenos ―naturais‖; b) contingências físico-orgânicas dos seres 

humanos; c) necessidades de reprodução material e de administração da sociedade; d) 

necessidades de reprodução cultural, integração social e socialização. 

Ao relacionar estes termos com a sociedade de risco, configura-se um sistema 

econômico voltado para as necessidades materiais de um segmento (aqui considerado em suas 

dimensões social, econômica e política) da sociedade caracterizada por um altíssimo grau de 

desenvolvimento científico-tecnológico, cuja dinâmica encontra-se consideravelmente 

autonomizada em relação aos demais atores sociais, passando, pois, a funcionar segundo seus 

próprios imperativos. Sua contínua expansão exerce enorme pressão sobre os recursos 

naturais que lhe servem de “input” no processo produtivo, apontando, pois, para um 

movimento rápido em direção à exaustão das fontes de recursos naturais na medida em que 

esta dinâmica, face às inter-relações no sistema produtivo, inibe também as condições de 

regeneração dos demais ecossistemas nos quais o sistema econômico não intervém 

diretamente. 

 

                                                 
26

 ―Os protestos são comunicações endereçadas a outros chamando-os para o sentido de responsabilidade deles 

(desses outros).‖ (LUHMANN, 1993, p. 125). 
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Com isso, criam-se as condições objetivas que, no limite, configuram o modelo de 

sociedade onde emerge o conceito de risco socioambiental, entre as quais destacamos: 

a) Um sistema político-administrativo regulado por meio do direito legal funcionando 

com relativa autonomia, inclusive em relação ao sistema econômico, incapaz, por isso, 

de responder satisfatoriamente aos “outputs‖ deste mesmo sistema econômico, 

ensejando crises ambientais e crescentes situações definidas como situações de risco 

socioambiental. Há, com isso, um quadro contraditório, em que, em consequência de 

suas tarefas de legitimação política, controle de disputas políticas e administração, tal 

sistema se vê na obrigação de responder a situações de risco socioambiental que não 

foram por ele produzidas, mas cuja concretização põe em jogo sua própria 

legitimidade como esfera decisória, regulatória e administrativa;  

b) ―ambientes naturais‖ são modificados estruturalmente e/ou categoricamente 

eliminados para dar espaço e servir de ―input‖ para a expansão do sistema econômico 

de tal forma que, conforme acima colocado, reduzem-se as opções a partir das quais a 

humanidade pode garantir a continuidade da satisfação de suas necessidades básicas 

ou culturalmente determinadas;  

c) a racionalização dos processos de reprodução cultural, integração social e socialização 

destradicionalizando a relação dos homens entre si, fazendo-os interpretar o mundo de 

maneira utilitarista, forçando-os a construir uma normatividade também racionalizada 

em termos utilitaristas. Paradoxalmente são estas mesmas condições crítico-reflexivas 

que permitem formular relações de causalidade entre o aumento e disseminação de 

ambientes de ameaças ambiental e o perfil econômico e político-administrativo das 

sociedades complexas que se constituem no interior da modernidade, definindo, dessa 

forma, o risco socioambiental.  

 

Neste sentido as manifestações ambientalistas engendram um ator social e político 

específico, que opera a definição de situações de risco e de limiares de segurança, diante da 

incapacidade do sistema político-administrativo das sociedades complexas de responder aos 

ouptus ambientais da atividade econômica própria às sociedades industriais avançadas. 

À luz dessas considerações podemos discutir o conceito de risco a partir de dois 

universos paradigmáticos distintos: o paradigma antropocêntrico-utilitarista e o paradigma 

biocêntrico. (STEIGLEDER, 2004). O paradigma antropocêntrico-utilitarista, em sua 

dimensão econômica, informa o direito através da teoria neoclássica, atualmente operada 
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através da moderna teoria financeira. O paradigma biocêntrico, correspondido em sua 

dimensão econômica pela economia ecológica (ecological economics), inspira-se tanto nas 

múltiplas rupturas internas decorrentes da inadequação do paradigma à realidade tecno-

econômica do final do século 20, quanto à emergência de novos atores fora do alcance 

político de sua superestrutura jurídica. 

Nota-se que, na evolução histórica anterior à emergência do conceito de risco 

ambiental, as variáveis ambientais não foram incorporadas e que o risco baseava-se tão 

somente em noções de probabilidade, de cálculo, de controle estatístico de expectativas 

contempladas pela normatização das contingências conforme sugerido pela leitura econômica 

neoclássica. 

 

1.1.2.1 As externalidades ambientais e o risco ambiental 

 

Os bancos estão expostos a riscos diretos e indiretos produzidos pela sua atividade, 

que podem comprometer seu patrimônio e até mesmo a sua existência. Na literatura financeira 

existem diversas classificações, conforme diferentes enfoques. Em termos práticos cada 

instituição faz sua própria escolha de acordo com seu porte e nicho de mercado ou, ainda, em 

função de sua perspectiva estratégica. 

A classificação mais citada na literatura e aqui analisada é feita por Jorion (1997 apud 

TOSINI, 2005), que divide esses riscos, para qualquer tipo de empresa, nas seguintes 

tipologias: 

 Risco do negócio; 

 Risco estratégico; e 

 Risco financeiro; 

 

O risco do negócio está associado à obtenção de vantagem competitiva e à valorização 

da empresa perante seus acionistas. Esse risco emerge conforme as características do setor em 

que a empresa opera e inclui inovações tecnológicas, design do produto e marketing. O risco 

do negócio é inerente a qualquer tipo de atividade econômica. 

Os riscos estratégicos resultam de mudanças fundamentais no ambiente político e 

estratégico. Como, por exemplo, o rápido desaparecimento da ameaça da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS sobre os EUA no final dos anos 1980, provocando 

uma gradual redução nos gastos com defesa, o que causou forte impacto sobre a indústria 

bélica. (JORION, 1997 apud TOSINI, 2005). 
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O risco financeiro está vinculado a perdas no mercado financeiro. As empresas podem 

otimizar (reduzir) suas exposições aos riscos financeiros e concentrar seus esforços no 

gerenciamento dos riscos do negócio, ao contrário das instituições financeiras, que têm como 

função principal gerenciar ativamente os riscos financeiros. Os bancos devem monitorar com 

precisão as fontes de risco como ponto de partida para controlá-los adequadamente. 

(JORION, 1997 apud TOSINI, 2005). 

Para Jorion (1997 apud TOSINI, 2005), os riscos financeiros podem ser classificados 

em: 

 Risco de mercado; 

 Risco de crédito; 

 Risco de liquidez; 

 Risco operacional; e 

 Risco legal. 

 

O risco de mercado pode ser entendido, segundo Duarte Júnior (2004), como a medida 

da incerteza relacionada aos retornos de um investimento em decorrência de variações em 

fatores de mercado como taxa de juros, taxas de câmbio, preços de commodities e ações. 

Para aquele autor, o risco de crédito está relacionado a ―possíveis perdas quando um 

dos contratantes não honra seus compromissos. As perdas aqui estão relacionadas aos 

recursos que não mais serão recebidos.‖ (DUARTE JÚNIOR, 2004, p. 33). 

O risco de liquidez é decorrente da dificuldade em vender o ativo ou a possibilidade de 

vendê-lo a preço inferior ao mercado e o risco de não conseguir renovar as captações quando 

se aplica a prazos mais longos. (BRITO, 2003). 

O risco operacional, para Jorion (1997), refere-se às perdas potenciais de sistemas 

inadequados, má administração, controles deficientes ou falha humana, a qual inclui o risco 

de execução, correspondentes a situações em que as operações não são executadas, 

resultando, às vezes, em atrasos onerosos ou em penalidades. Como exemplos, tem-se: 

fraudes, falhas nos sistemas, prejuízos oriundos de desastres naturais ou acidentes. 

Jorion (1997) define o risco legal como uma medida de possíveis perdas em uma 

instituição financeira caso os contratos não possam ser legalmente amparados, por 

documentação insuficiente ou por ilegalidade. As instituições financeiras estão expostas ao 

risco legal em todas as suas áreas de atuação, na aplicação de seus recursos em investimentos, 

em operações de crédito, nos contratos, na administração de seu passivo e como 
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administradores de recursos de terceiros e demais operações fora do banco. Alguns autores 

consideram os bancos corresponsáveis pelas atividades financiadas, identificando-se como 

risco legal. 

Verifica-se que na classificação tradicional do risco, o risco ambiental ainda não foi 

incluído. Para Duarte Júnior (2002), o risco ambiental está associado ao risco legal dentro da 

modalidade de risco, definida pelo autor, como risco de legislação, pois ele surge da não 

observância da legislação ambiental associada a outros dispositivos legais que normalmente 

se interpretam conjuntamente. E é essa a visão dos bancos com relação ao risco ambiental 

considerado naturalmente como uma sanção, e seu monitoramento é realizado no sentido de 

evitar multas e possíveis processos judiciais. 

Por outro lado, surge à discussão referente à repartição dos riscos, que se identificam 

como externalidades ambientais negativas, geradas pela tecnologia e pela ciência, a chamada 

―sociedade de risco‖ 
27

 a qual, agora, não consegue encontrar uma forma para reagir 

adequadamente a eles. 

O conceito de externalidades ambientais se desenvolveu paralelamente as discussões 

sobre o conceito de ―desenvolvimento sustentável‖ na década de 1970 com a Conferência 

Internacional do Meio Ambiente em Estocolmo. 

Steigleder (2004) define as externalidades ambientais negativas como efeitos 

negativos da produção e correspondem aos custos econômicos que circulam externamente ao 

mercado, sem qualquer compensação pecuniária, e que acabam sendo ―socializados‖, já que a 

fonte geradora não as considera e tampouco as contabiliza nas decisões de produção ou de 

consumo. São transferências ―a preço zero‖, de sorte que o preço final dos produtos não as 

reflete e, por isso, ―não pesam nas decisões de produção ou consumo‖, apesar de 

representarem verdadeiros custos sociais da utilização privada dos recursos comuns. 

De fato, a existência de bens livres pode conduzir a determinadas falhas de mercado, a 

que os economistas chamam de externalidades negativas. Externalidades, efeitos externos 

negativos ou deseconomias externas correspondem a custos econômicos que circulam 

externamente no mercado e, portanto, não são compensados pecuniariamente, sendo 

transferidos sem custos. Não se referem a fatos ocorridos fora das unidades de produção, e 

sim a efeitos do processo econômico ocorridos fora ou em paralelo ao mercado (NUSDEO, 

1997). 

                                                 
27

 Segundo Beck (1992), a sociedade de risco é marcada pelo paradoxo de que os riscos foram gerados pela 

progressiva sofisticação da tecnologia e da ciência, a qual, agora, não consegue encontrar uma forma para 

reagir adequadamente a eles, resvalando no binômio probabilidade/improbabilidade. 



  

59 

Com efeito, a poluição e a degradação da qualidade ambiental constituem, 

inegavelmente, alguns dos principais efeitos externos negativos da atividade produtiva. Como 

o sistema econômico é aberto a três processos básicos – extração de recursos, transformação e 

consumo –, este envolve, necessariamente, em função do inafastável processo de degradação 

entrópica (CAVALCANTI, 1998), a geração de rejeitos que acabam sendo lançados no 

ambiente: ar, água ou solo. E sendo alguns dos recursos ambientais de livre acesso, os agentes 

econômicos tendem a impor aos demais usuários um custo externo representado por uma 

perda compensada sem seu bem-estar (danos à saúde, aumento da mortalidade, diminuição 

das oportunidades de lazer, etc.). (TURNER, 1993). 

Para Carneiro (2003), tal fato se dá porque o processo produtivo não é um fim em si 

mesmo. Antes a produção objetiva a troca de bens por dinheiro, gerando renda e riqueza. 

Porém, a produção de um determinado item não está isenta de custos, de tal modo que o 

produtor deve assegurar que a soma total de dinheiro recebido pelos bens produzidos exceda o 

volume de custos envolvidos, ou seja, ele deve maximizar a diferença residual entre preço e 

custos, para que possa realizar lucros e continuar atuando em seu segmento de mercado. 

Dentro dessa lógica, haverá sempre uma forte motivação para que a empresa reduza ao 

máximo seus custos e, portanto, maximize seus resultados (TURNER, 1993), majorando suas 

oportunidades de ganho. 

Como, no entanto, os bens livres não são vendidos nos mercados, não há preço a pagar 

pela utilização do meio ambiente e nem custos a serem por isso compensados, inexistindo 

uma razão econômica suficientemente forte para que o produtor execute investimentos e adote 

medidas destinadas a eliminar ou minimizar os impactos ambientais de seu empreendimento. 

(CARNEIRO, 2003). 

Quando, por exemplo, se queima carvão em uma usina termelétrica, nenhum dos 

efeitos negativos causados pela emissão de poluentes sem qualquer filtragem na atmosfera é, 

a priori, custeado pela companhia responsável pela geração de energia. (CARNEIRO, 2003). 

O impacto ambiental não será, pois, refletido nos custos da eletricidade utilizada pelos 

consumidores finais. Quem efetivamente pagará por esses custos é a sociedade, através da 

degradação da saúde da população e da perda da qualidade ambiental, além do agravamento 

do efeito estufa e da chuva ácida. Assim, o custo da produção da eletricidade para a sociedade 

é maior do que o custo para a empresa geradora da energia, pois a cada watt de energia 

produzida o custo social inclui os custos privados da usina, mais os custos das pessoas 

afetadas pela poluição atmosférica. (MANKIW, 1999). 
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A ação das externalidades negativas incide sobre os chamados ―bens livres‖. Enquanto 

os bens econômicos são úteis e escassos e acessíveis, pelo que resultam protegidos pela lei da 

oferta e da procura, os bens livres, embora aptos a satisfazer necessidades humanas vitais, não 

têm o consumo condicionado a qualquer tipo de restrição, quantitativas, monetária ou outra, 

pois há uma crença no sentido de sua inesgotabilidade. 

Verifica-se, portanto, que o problema das externalidades relaciona-se com a ausência 

ou indefinição dos atributos inerentes à propriedade. Os mercados têm propensão a trabalhar 

melhor quando a alocação de recursos é feita através de bens privados, caracterizados pela 

exclusividade (quem não deseja pagar o preço de mercado é excluído de seu uso) e pela 

concorrência no consumo (o indivíduo que deseja por ele pagar exclui os demais do gozo de 

seus benefícios). (TURNER; PEARCE, 1993). 

Assim, se alguém não aceita pagar um determinado preço por carro de modelo 

exclusivo não poderá ter o prazer de usufruí-lo. Se eventualmente, no entanto, concordar com 

o preço, excluirá dos demais consumidores os benefícios decorrentes do uso deste bem. Por 

outro lado, como os mercados levam em consideração os preços dos bens ao decidir sobre a 

quantidade de recursos que devem ser utilizados no processo de produção, é possível concluir 

que, quando os preços refletem com realismo o valor dos recursos, os agentes econômicos 

terão a propensão de conservá-los. (TURNER; PEARCE, 1993). 

No desdobramento dessa ideia, poderíamos lembrar, segundo Carneiro (2003) de uma 

expressão muito conhecida (―o que pertence a todos não pertence a ninguém‖). Mesmo 

entendida com os relativismos que merece, tendo em vidas as mudanças de percepção social 

moderna sobre a questão ambiental e seus desdobramentos em termos de compreensão dos 

bens e valores coletivos, de fato, a frase parece traduzir adequadamente a lógica da sociedade 

industrial.  

Até certo ponto tais comportamentos podem ser vistos como normais, porquanto 

tenham as pessoas uma tendência natural à preservação e à manutenção do que lhes pertença, 

em grau incomensuravelmente maior do que em relação aos bens não integrantes de seu 

domínio. 

A partir dessa compreensão, as externalidades negativas de natureza ambiental surgem 

em função da inexistência ou indefinição de direitos de propriedade, tornando impossível o 

estabelecimento de mercados e de sistemas de preços que permitam o uso eficiente do meio 

ambiente. A falta de mercado cria um preço ou custo zero e, por consequência, permite o uso 

excessivo ou abusivo dos recursos ambientais pelos chamados freeriders (caronas) - 

expressão muito utilizada pelos economistas para designar os agentes econômicos que não 
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pagam pela utilização dos bens livres. (McFETRIDGE et al., 1992). É como se o mercado 

pudesse ser comparado a uma barreira de pedágio, que deve cobrar um determinado valor dos 

usuários que trafegam pela rodovia. Os freeriders seriam aqueles que se valem de um atalho 

ou desvio para elidir a cobrança do pedágio, o que os coloca em situação mais vantajosa em 

relação aos demais motoristas. (NUSDEO, 1997). 

Para Nusdeo (1997), os problemas ambientais surgem em razão de um divórcio entre 

propriedade e escassez. Com efeito, no sistema econômico de mercado a propriedade privada 

dos bens econômicos origina em toda a cadeia de trocas, com a imputação dos respectivos 

preços. Em suma, é a propriedade que embasa o regime de preços. Ora, as externalidades 

negativas correspondem a custos incompensados, ou seja, transferidos sem preço.  

Eis aí a raiz da questão: a escassez impõe uma contenção no uso dos bens, a qual 

somente é obtida pela imposição de um preço, o que, em princípio, não é possível na ausência 

ou indefinição de direitos de propriedade. (NUSDEO, 1997). Os agentes econômicos, assim, 

servem-se de bens escassos como se fossem bens abundantes, levando-os à exaustão ou à 

degradação em sua qualidade. Na verdade, o que de fato ocorre é que a falta de mecanismos 

de mercado, expressos através do sistema de preços, induz à falsa percepção de que exista 

abundância, quando na realidade a disponibilidade dos recursos é rigorosamente escassa. 

Tutelar as externalidades negativas e criar mecanismos de gerenciamento de riscos 

constituem o maior desafio do Direito Ambiental. Para tanto, já existem instrumentos no 

próprio direito que podem conduzir a solução do conflito, como por exemplo: uma avaliação 

dos riscos ambientais baseada nos princípios do Direito Ambiental. Por outro lado, o direito 

civil clássico e especialmente o Direito Ambiental brasileiro e internacional não oferecem 

meios para controlar e fiscalizar a internalização dos custos ambientais produzidos pelo 

sistema econômico. 

Diante disso, surge uma nova discussão: é possível exigir dos administradores a 

inclusão de variáveis ambientais no processo decisório sem que haja uma regulamentação de 

controle e de fiscalização tanto para questões financiamento e as decisões licitatórias de 

compras? 

Dois modelos decisórios denotam a relação dos bancos com a questão ambiental: as 

decisões de financiamento de projetos de grandes obras, tais como a SPE (sociedade de 

propósito específico) e as decisões licitatórias de compras. 

Os projetos SPE que melhor expressam o debate finanças/meio ambiente apresentam 

as seguintes características: 

 Demandam somas expressivas, normalmente requerendo um pool de financiadores; 
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 Apresentam tempo de maturação e correspondentes estruturas financeiras de longo 

prazo; 

 Ensejam diferentes análises de custo-benefício, definidos por cada participante do 

projeto, financiador ou investidor; 

 Envolvem extensa e extremamente onerosa análise decompliance ambiental, sendo 

esta análise objeto de adequação normativa independente por cada ator; e 

 São estruturados caso a caso apresentando elementos formativos diferentes a cada 

novo projeto. 

 

Já os processos licitatórios, apresentam características bastante diferentes das decisões 

de projetos, a saber: 

 As demandas internas são configuradas a partir das demandas de recursos materiais ou 

humanos realizadas pelas áreas operacionais; 

 A estruturação das demandas é direcionada para os enquadramentos normativos 

vigentes; 

 Os termos de compliance ambiental dificilmente estão normatizados com vistas aos 

processos licitatórios; e 

 Geralmente, as demandas são referenciadas por preço/custo, não existindo análise 

custo-benefício ambiental. 

 

Nota-se, que existe uma grande dificuldade operacional em criar mecanismos de controle 

ambiental dentro da lógica da financeira tanto para o financiamento quanto paras compras, 

principalmente na conciliação dos interesses de cada ator, de modo a não tornar o processo 

oneroso com relação custo-benefício e político. Nesta seara, surge um terceiro elemento a ser 

considerado: o conflito de interesses. 

 

1.1.3 Terceiro elemento: o conflito de interesses 

 

Para Weber (1991, p. 16), o conflito, embora não abordado explicitamente e muito 

neutralizado pela ordem burocrática, está previsto na própria definição de ação social, pois 

toda ação é orientada por um sentido e existem sentidos diversos para uma mesma ação e 

sentido idênticos para ações diferentes, de tal modo que a ―luta de motivos‖ levanta múltiplas 
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possibilidades de interpretação da ação, tornando o objeto complexo. Uma ação também pode 

ser orientada por ordens contraditórias.  

―E ainda sobre o conflito‖, o autor coloca que a ―luta é quando a relação social dá-se 

contra a resistência de partes dos agentes‖, podendo ser ―pacífica‖ ou concorrencial‖ quando 

está voltada ―a garantir para si oportunidades‖. A concorrência é dita ―regulada‖ quando é 

orientada por uma ―ordem‖. Se as oportunidades a serem garantidas forem existenciais, a luta 

é dita como ―seleção social.‖ (WEBER, 1991, p. 23). 

Para Arendt (1987), este conceito está implícito na própria definição de poder desta 

autora, que está relacionada ao consenso. A contrapartida do consenso, o não consenso, é o 

conflito, sendo a violência uma estratégia para seu enfrentamento, quando esta não pode ser 

conduzido no espaço público da ação comunicativa e ter uma solução democrática. 

O conflito, em Foucault (2012), aparece como elemento constituinte do poder, visto 

que este, sendo entendido como rede de relações entre os sujeitos, manifesta-se difusamente, 

em constante tensão interna, mesmo que na aparência, mostre-se como uma ―unidade global 

de dominação‖ ou ―uma globalidade de disciplina‖. A resistência é tida, na visão foucaltiana, 

também como parte constituinte da relação de poder, sendo que ela não é uma ameaça para a 

disciplina, mas tem a finalidade de dirigir seus esforços para orientar onde e como devam ser 

aplicadas. (BURELL, 1997). 

Toda relação de poder é uma estratégia de luta que certamente vai confrontar-se com 

modos de resistência e buscar sair-se vencedora. Estratégia aqui é entendida, seja, ―como 

meios selecionados para determinados fins‖, seja como maneira de ter vantagem num jogo de 

expectativas recíprocas, ou ainda ―como meios destinados ao sucesso.‖ (FOUCAULT, 2012, 

p. 247). Em qualquer destas possibilidades estratégicas, o conflito é inerente e alimentador do 

poder. 

Uma das formas de se entender poder é, conforme Lebrun (1984, p. 12), como 

potência que se expressa com uma força específica sob a determinação de uma ordem, 

implicando na relação de dominação. Este poder hoje é tecnizado, sofisticado e burocratizado, 

mas seu surgimento decorre das ―necessidades de guerra‖ (LEBRUN, 1984, p. 22), em 

resposta a uma exigência de coerção. Este autor, a partir de Hobbes, afirma que o conceito 

atual de poder está ligado ao surgimento das cidades e do Estado moderno. A relação de 

poder, então, desse ponto de vista, é sempre de dominação-submissão, cujo elemento 

principal é o medo e a certeza de que todos temem a mesma coisa, a segurança do medo dos 

outros, o medo que procura superar-se a si mesmo. (LEBRUN, 1984). 
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Foucault é o ator que vai se contrapor a esta concepção de poder soberano, a partir do 

conceito de disciplina e ao colocar o poder como ―um conjunto de relações‖ dentro do corpo 

social, onde obrigatoriamente não seja necessária a oposição dominação-submissão. 

(LEBRUN, 1984, p. 20). Baseando-se no reconhecimento de que tradicionalmente a 

―teorização formal acadêmica de poder deriva de uma noção de soberania‖, relativa a um 

sujeito originário cuja vontade é poder, Foucault procura quebrar esta concepção mecânica, 

advinda da relação com o modo de organização feudal, que determinava um contato distante e 

pontual com o poder, propondo uma visão que se insere ―no corpo social mais que acima 

dele‖ a partir de se imiscuir na profundidade interior dos indivíduos e estabelecer sinapses 

entre eles. (CLEGG, 1997, p. 31). 

McKinlay e Starkey (1997, p. 1) consideram essencial a contribuição foucaultiana para 

o estudo das organizações, ao apontar ―a relação entre poder e conhecimento (poder-saber) e a 

genealogia da organização‖, sendo que reconhecer o poder é basicamente ―procurar por 

origens do conhecimento em relações do poder e por táticas do poder imanente em várias 

formas de discurso. Disciplina crucialmente é conceituada não como uma expressão de poder 

já existente, mas constitutiva dele‖. 

As relações de poder também se inserem, de variadas formas, seja na 

intersubjetividade, de homem para homem, na construção de significados através da 

comunicação em massa, no âmbito simbólico, ou ainda na objetividade das formas concretas 

da realidade social, como ―no domínio das coisas, da técnica finalizada, do trabalho e da 

transformação do real.‖ (FOUCAULT, 2012, p. 240-241). Estas relações de poder não se dão 

sobre indivíduos, mas agem sobre suas ações, dependendo da integração de graus variados de 

violência com graus também variados de consentimentos, havendo uma relação dialética entre 

poder e liberdade, sem a qual aquele não se pode manter. 

Diante destes enunciados, Foucault (2012, p. 246) sugere que as instituições sejam 

estudadas pelas relações de poder que encerram, observando-se ―o sistema das 

diferenciações‖, ―os objetivos‖ (privilégios, lucros, etc.) e os ―graus de racionalização.‖ O 

poder disciplinar é mais potente quando atua por meio de instrumentos administrativos e as 

tecnologias modernas nesta área, visam tornar ―os indivíduos reconhecíveis, calculáveis e 

comparáveis‖. Até mesmo, nos modelos participativos, centrados na equipe e na autonomia, 

estas questões continuam sendo importantes, porque diferentemente dos modelos antigos, de 

vigilância, nestes, ―todos se olham e todos são vistos.‖ (McKINGLEY; STARKEY, 1997, p. 

10-11). 
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Essa visão de ―todos‖ para ―todos‖ também é definida por Lazarini (2011, p. 4-5) 

como um emaranhado de contatos, alianças e estratégias de apoio gravitando em torno de 

interesses políticos e econômicos chamado de ―Capitalismo de Laços‖. Trata-se de um 

modelo assentado no uso de relações para explorar oportunidades de mercado ou para 

influenciar determinadas decisões de interesse. Essas relações, segundo o autor, podem 

ocorrer somente entre atores privados, muito embora grande parte da movimentação 

corporativa envolva, também, governos e demais atores na esfera pública. 

À primeira vista, o termo ―laços‖ pode denotar relações próximas, íntimas, 

duradouras. Aqui, no entanto, o significado é mais no sentido de relações sociais valiosas: um 

contato pessoal que é estabelecido para obter algum beneficio particular ou, ainda, um gesto 

de apoio visando algo em troca no futuro. Evidentemente, essas relações recíprocas são 

favorecidas por laços pessoais fortes. Contatos familiares, por exemplo, têm elevada saliência 

em diversos contextos econômicos: ouvimos frequentemente casos de pessoas indicadas a 

determinados postos porque são parentes de pessoas de influência, ou que uma obra pública 

foi superfaturada ou que determinadas licitações são indicados para determinados grupos. 

Entretanto, uma relação pode ser constituída entre estranhos que trocam favores ou que se 

aproximam por meio de um conhecido comum ou por interesses econômicos. ―Laços‖, 

segundo o autor, é algo que deve ser entendido de forma mais genérica como ―relação entre 

atores sociais para fins econômicos.‖ (LAZZARINI, 2001, p. 4). 

Seria esse processo de construção de laços mútuos algo legítimo ou uma disfunção do 

capitalismo? Para alguns economistas, o capitalismo de laços é uma espécie de distorção do 

mercado, fazendo com que projetos e decisões de investimento sejam influenciados por 

contatos sociais e critérios políticos, em vez de considerações isentas sobre o seu mérito 

econômico. 

No campo das licitações, os Tribunais Brasileiros se deparam diariamente com fraudes 

no processo de compras públicas, segundo a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo 

a corrupção chegou a custar até R$ 69,1 bilhões por ano
28

. A fraude a licitação atenta 

frequentemente contra o princípio da isonomia
29

 entre os competidores porque os 

                                                 
28

 Jornal O Estado de S.Paulo, edição de 31.03.2011. 
29

 Para Marçal Justen Filho (2010), o princípio da isonomia consiste na não discriminação arbitrária, produto de 

preferências pessoais e subjetivas do administrador. A licitação consiste em um instrumento jurídico para 

afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. Portanto, o ato convocatório deverá definir, de modo 

objetivo, as diferenças que são reputadas para a Administração. A isonomia significa o tratamento uniforme 

para situações uniformes, distinguindo-se na medida em que exista diferença. Essa fórmula acarreta inúmeras 

consequências. Mas ainda, não são válidas discriminações ofensivas ao principio da proporcionalidade, ou 

seja, somente se admite a discriminação adequada e necessária a obter um resultado compatível com os 

valores tutelados pela ordem jurídica. 
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participantes têm informações privilegiadas (poder-saber de Foucault) e fazem parte de rede 

laços (LAZZARINI, 2001) com estruturas de representações
30

 específicas que define o 

vencedor. 

A moralidade é um dos princípios que devem reger a Administração Pública e por 

assim dizer, ―invadiu‖, via Constituição, o campo técnico do direito. Diante de sua 

consagração como princípio constitucional, não é mais possível dizer que se trata de uma 

esfera separada, nem seja anticientífico falar de moralidade, quando se trata do direito – sob 

pena de tornar-se inútil que o Poder Constituinte elegeu como princípio fundamental, e 

impraticáveis noções, como por exemplo ―probidade administrativa‖ – que aliás, só se define 

normativamente pelo seu inverso. (OLIVEIRA, 2011, p. 11). 

Na medida em que a interpenetração das estruturas empresarias, a interconexão dos 

sistemas financeiros e a formação dos grandes blocos comerciais regionais se convertem em 

efetivos centros de poder, por razões já demonstradas neste capítulo, onde o sistema político 

deixa de ser o locus natural de organização da sociedade por ela própria. Em vez de uma 

ordem soberanamente produzida, o que se passa a ter é uma ordem crescentemente recebida 

pelos agentes financeiros. 

Dentro deste cenário surge a indagação: como estruturar o modelo decisório das 

instituições financeiras públicas que são regidas por leis de mercado, cujo objetivo é o lucro, 

com destaque ao Banco do Brasil – BB, que especificamente é regulado pela Lei de 

Sociedade Anônimas, e ao mesmo tempo devem observar as exigências do direito público, 

cujo objetivo é a supremacia do interesse público ao privado e ao mesmo tempo atender os 

interesses dos atores envolvidos, incluindo os novos atores que surgem nos espaços de 

discussão (responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, etc.)?Na 

perspectiva organizacional, a dinâmica administrativa e de maneira particular, os processos 

decisórios dos bancos públicos federais, são estruturados a partir das representações sociais 

críticas de seis grupos de stakeholders
31

 fundamentais. Primeiro, os acionistas majoritários, 

orientados pelo ministério da Fazenda dentro de uma perspectiva maximizadora de resultados, 

haja vista a contribuição do BB para o atingimento das metas de superávit primário 
32

. 

Segundo, os órgãos reguladores, particularmente o TCU, que fiscalizam o modus-operandi e 

os critérios dos sistemas decisórios do BB. Terceiro, as representações dos mutuários do 

                                                 
30

  ―A interpenetração das estruturas subjetivas‖ (representações) e objetivas (a estrutura social) se dá a conhecer 

ao pesquisador por meio da noção de representação social, isto é, representação de um determinado grupo 

que compartilha experiências da posição que os agentes ocupam [...].‖ (ANTUNIASSI, 2006, p. 41). 
31

 Pessoas, grupos ou instituições, com interesses legítimos em jogo nas empresas e que afetam ou são afetados 

pelas diretrizes definidas, ações praticadas e resultados alcançados. Cf. Andrade e Rossetti (2009). 
32

 O lucro do Banco do Brasil, em 2013, foi de R$ 7,47 bilhões. 
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sistema financeiro público federal, conectados ao amplo leque de produtos e serviços 

financeiros dos quais são tributários. Quarto, as representações dos fornecedores de bens e 

serviços ao BB, que exercem pressão lobista junto à empresa buscando ampliar o market-

share representado pelas compras públicas. Quinto, os quadros sociotécnicos internos que a 

partir de sua interação com os shareholders
33

 no processo de governança, consubstancia os 

modelos decisórios que dão forma organizacional e administrativa as intencionalidades dos 

stakeholders. Finalmente, como representação emergente, tem-se as representações 

ambientalistas, que hoje configuram sua ação lobista de forma mais acentuada na ação 

indireta legislativa e regulatória. 

Cada uma das representações dos stakeholders é operada a partir de dimensões 

distintas coerentes com as dimensões culturais e técnicas que caracterizam a dinâmica de 

intervenção particular de cada grupo, transformando os stakeholder sem atores políticos 

capazes de definir os processos licitatórios. 

Os acionistas majoritários pautam suas representações a partir das máximas sugeridas 

pela Moderna Teoria Financeira (MTF), as quais definem os arcabouços licitatórios a partir de 

otimizações redutoras de custo, quase sempre em detrimento de especificidades qualitativas 

do objeto de compra. 

Os órgãos reguladores pautam sua intervenção a partir de modelos auditorias que 

orientem mecanismos de transparência capazes de assegurar princípios básicos de isonomia 

no acesso aos mecanismos licitatórios. Tais modelos também são fortemente inspirados pela 

dinâmica da MTF, operados à luz das modificações inseridas na Lei n. 8.666 de 1993.
34

 

Os mutuários do sistema financeiro público buscam através de suas estruturas de 

representação (FEDERASUL, FIESP etc.), atuar no sentido de reduzir seus custos de acesso 

ao crédito subsidiado. Observe-se que esta interação também navega junto ao legislativo o 

papel preponderante no suporte legal a tais aspirações. 

As empresas fornecedoras exercem um papel controverso na definição dos processos 

licitatórios. Operando estruturas lobistas com diversos mecanismos de intervenção junto a 

todos os stakeholders, estas empresas costumam exercer um papel estruturante na construção 
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 Denominação genérica de proprietários e investidores. Cf. Andrade e Rossetti (2009). 
34

O princípio do desenvolvimento nacional sustentável foi incluído na Lei n. 8.666/1993, no art. 3º, em 2010, 

com a seguinte redação: ―A Licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.‖ (Redação 

dada pela Lei n. 12.349, de 2010). 
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dos processos licitatórios, o que vem sendo cada vez mais objeto de questionamento técnico e 

legal por parte dos reguladores. 

Os quadros sociotécnicos buscam quase sempre transportar para dentro dos sistemas 

decisórios, as possíveis equações de consenso entre os atores. Premidos pela dinâmica do 

poder tecnocrático, tais demandas quase sempre exigem enorme esforço conceitual que 

permita a conciliação de todas as representações. 

Neste contexto, a emergência das representações ambientalistas, operadas dentro da 

lógica e do discurso oferecidos pelo arcabouço da sustentabilidade, oferece um desafio 

exponencial, quando transposta para o seio dos sistemas licitatórios. Cabe observar que as 

variáveis oferecidas pelos princípios da sustentabilidade são paradigmaticamente antagônicas 

àquelas oferecidas pelo utilitarismo natural oferecido pela MTF. (MAIA; SERPA, 2009). 

Segundo Gomes (2006), a polêmica sobre a contratação sustentável é quanto à 

capacidade de as restrições ao objeto contratual decorrem de aspectos externos ao motivo da 

contratação. O mais comum é afirmar que elas precisem ter fundamento técnico e que devam 

se cingir à qualidade necessária para o bem, serviço ou obra atender satisfatoriamente à causa 

da contratação.  

Já no espaço decisório interno das grandes instituições financeiras, normalmente 

capazes de definir o perfil de demanda de produtos e serviços pelo seu enorme poder de 

compra, esta contradição se faz presente nos processos licitatórios de compras, já que na 

maior parte dos casos, a lógica de compras, quando pautadas por critérios ambientais 

rigorosos, costuma colidir com o critério licitatório mais comum, qual seja, o de menor preço. 

Como exemplo, podemos citar a contratação de serviços, por licitação pública para 

construção de um edifício com critérios sustentáveis. A inclusão de variáveis ambientais na 

construção civil implica na contratação de tecnologias de ponta com aumento dos custos para 

empresa e para o contratante.  Para a viabilidade do empreendimento, a decisão de contratar 

ou não, ficará obrigada a assimilar as informações comunicadas pela economia (viabilidade 

do projeto), pelo direito (legislação ambiental e de licitação), pela ciência (tecnologias) e pela 

ecologia (variáveis ambientais). 

Se por um lado, a orientação jurídica poderá implicar em aumento dos custos 

financeiros das contratações sustentáveis e redução da contingência de multas por 

inobservância da legislação ambiental. Por outro lado, a orientação financeira implicará no 

risco de infração à legislação ambiental. A orientação econômica poderá repercutir na 

qualidade técnica do projeto. Por sua vez, a orientação técnica poderá repercutir na qualidade 

econômica do empreendimento. O empresário que decidir participar do processo licitatório 



  

69 

sustentável terá que decidir sob condições extremamente contraditórias: ou economiza 

dinheiro ou obedece à lei, ou constrói sem projeto para não perder dinheiro ou perde dinheiro 

para uma construção mais sólida e operacional, ou compromete o equilíbrio financeiro da 

empresa na aquisição de tecnologias de ponta ou mantém o equilíbrio financeiro com 

investimentos em tecnologias suficientes para garantir o licenciamento ambiental. 

A complexidade dessa decisão ilustra a exigência de capacidade interpretativa da 

empresa, objetivo da pesquisa, para poder assimilar as informações envolvidas na 

harmonização de dimensões temáticas oriundas de formações paradigmáticas distintas: 

Economia, Ecologia e Direito convergentes com os interesses dos atores envolvidos. Todo o 

conjunto dessas variáveis compõe o quebra-cabeça da governança corporativa quando se 

depara tanto com o processo decisório de licitação sustentável e de financiamentos. 

O quarto e o quinto elemento a serem observados no sistema decisório dos bancos 

públicos serão objeto dos capítulos 2 e 3 respectivamente. 

 

1.2 Consideração final 

 

Os processos decisórios são estruturados dentro de uma cultura decisória cuja 

perspectiva hierárquica, por sua vez, subordina-se a uma cultura financeira específica. No que 

tange à questão ambiental, a cultura financeira dos bancos públicos federais reproduz algumas 

das contradições que se formam em torno do conjunto de expectativas da sociedade no qual 

exercem suas atividades e nos paradoxos que foram apresentados ao longo do capítulo. Dado 

sua natureza institucional, os bancos públicos federais devem integrar em seus processos 

decisórios as expectativas de todos os grupos de interesse capazes de se fazerem presentes 

enquanto estruturas de representação. 

Em princípio, os modelos operacionais utilizados pelos bancos para embasar seus 

processos decisórios não contemplam as variáveis decisórias definidoras do risco 

socioambiental. Sob o aspecto teórico, a inserção de tais variáveis é operada de duas formas: 

 Inserção das variáveis ambientais através da ―tradução‖ de suas implicações práticas, 

no contexto das dimensões quantificáveis de risco financeiro, definidos a partir da 

hipotética lesão ambiental. 

 Construção de modelos independentes de análise de risco ambiental que incorporem as 

variáveis excluídas nos modelos decisórios financeiros.  
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Em convergência, a contribuição do Direito Ambiental aos modelos de decisão em um 

banco pode assumir três possibilidades de intervenção, segundo seus níveis de profundidade: 

a) Caso se opte pela inserção das variáveis existentes cabe à análise jurídica definir quais 

riscos de lesão ambiental são potencialmente associáveis à decisão financeira; 

b) Caso se opte pela construção de modelos independentes de tratamento do risco 

socioambiental, cabe a análise jurídica definir a natureza da inter-relação entre os dois 

modelos, à luz da conciliação entre a perspectiva dos acionistas, parametrizada pela lei 

das S.A., e a perspectiva dos stakeholders externos, expressa através da legislação 

ambiental. Tal conciliação permitiria a organização de um sistema decisório que 

integrasse os dois modelos ainda no espaço executivo dos conselhos diretores; 

c) Finalmente, em um contexto aprofundado de intervenção, o Direito Ambiental 

incorporaria suas variáveis no nível corporativo, balizando as restrições definidoras 

dos limites da própria política corporativa emanadas dos conselhos de administração. 

 

É crítico que se compreenda que as possibilidades de intervenção acima sugeridas não 

são excludentes entre si, podendo ser combinadas conforme a perspectiva estratégica de cada 

instituição financeira. 

Em uma descrição genérica, poderíamos situar três tipos de conjuntos de expectativas, 

correspondentes às respectivas estruturas de representação dos diferentes stakeholders:  

1) As expectativas dos acionistas controladores, no caso o Estado; 

2) As expectativas dos beneficiários do crédito, representado pelas diversas comunidades 

de produção nos diversos setores financiados pelos bancos públicos federais; e 

3) As comunidades representadas pelos demais stakeholders, que embora não 

diretamente interessados nos produtos e serviços dos bancos públicos federais, são 

diretamente afetados por suas externalidades econômicas e ambientais. 

Enquanto os sistemas decisórios expressam o estado atual de incorporação das 

variáveis ambientais, as estruturas organizacionais que as viabilizam podem sinalizar, 

conforme seu grau de sofisticação e potencial de crescimento qualitativo, a perspectiva 

estratégica dos bancos, eventualmente sugerindo o potencial de efetiva integração destas 

variáveis. 

As estruturas normativas não apresentam necessariamente correlação com as 

estruturas organizacionais. Esta distinção foi particularmente denotada no conjunto de 

interações de trabalho de campo, onde se observava com freqüência, que os órgãos ou 
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departamentos responsáveis pelas construções normativas respondiam na maior parte dos 

casos a urgências legais imediatas e não a uma política ambiental propriamente dita. 

Vimos, portanto, que o primeiro limite a ser observado pela instituição financeira foi a 

dependência do sistema econômico mundial ao sistema financeiro, por meio da 

financeirização.  

Este fenômeno deve ser compreendido como um processo não só econômico, mas 

político e social que engendar uma nova situação na luta de classes e incrementa o predomínio 

do capital – pondo o capital financeiro no centro das relações sociais e econômicas e 

conferindo uma série de características específicas ao capitalismo. Alteram-se também os 

circuitos predominantes de valorização do captial e a relação entre as frações internas da 

classe capitalista. Esse novo imperialismo dos bancos que é a projeção do poder do capital 

financeiro em escala mundial que privilegia o padrão de acumulação em vez da padrão de 

produção. Uma vez que as principais economias e grandes corporações operando nessa chave, 

cria-se, em razão do estágio de mundialização do capital, uma ―ambiente financeirizado‖, no 

qual todos estão inseridos, incluindo o Estado, mas dificilmente apartados. 

Porém, o setor de investimento constituído pelas aplicações financeiras é bastante 

problemático. Por uma lado, por meio do sistema de crédito, o investimento financeiro pode 

estimular a produção e produzir lucros que o remunerem, aumetando o consumo e 

consequentemente os problemas sociais e ambientais. 

Consequentemente, tais problemas deveriam ser observados pelos bancos no sistema 

de avaliação de risco. Por outro lado, os bancos como interlocutores entre o sistema 

econômico e o Estado poderiam viabilizar ações concretas para o desenvolvimento 

sustentável de modo a atender os interesses de todos os stakeholders e não somente os grupos 

de interesses como demonstrado no terceiro elemento do processo decisório. Ao observarmos 

o conjunto de informações estruturadas em nosso trabalho podemos sugerir que: 

 Os processos decisórios têm como ponto fundamental a lógica de maximização de 

riqueza dos acionistas, coerentes com seu arcabouço teórico subjacente ao sistema de 

financeirização. Como o próprio acionista majoritário é também objeto de tratamento 

político pelos stakeholders ambientalistas, as inserções de instrumentos e instâncias 

decisórias que permitem a incorporação de variáveis afeitas ao risco ambiental são, 

sobretudo, adaptações decorrentes da necessidade de concessões desta particular 

estrutura de representações (o Estado) a outra estrutura de representação (os 

ambientalistas); 
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 Desta forma, não surpreende que a totalidade dos bancos parece ignorar as 

representações dos stakeholders ambientalistas, já que as propostas de tais 

stakeholders só se materializam através da própria mediação do Estado;  

 Assim, inexiste um sistema decisório que integre as variáveis de risco ambiental em 

sua dinâmica, existindo na verdade, uma estrutura decisória maior que simplesmente 

incorpora enquanto concessão algumas variáveis do risco socioambiental. 
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2 OS MARCOS ORDENADORES DA GOVERNANÇA GLOBAL AMBIENTAL 

 

―Com quase setenta anos de governança global do 

desenvolvimento gravemente desconectada de 

preocupações com a biosfera, e quarenta anos e 

governança ambiental global bastante prejudicada por 

tal incongruência, é como se ainda não tivesse saído do 

papel o belo projeto do desenvolvimento sustentável 

consagrado na Rio-92.‖ 

José Eli da Veiga. 

 

2.1 Introdução 

 

A expressão ―governança global‖ começou a se legitimar entre cientistas sociais e 

tomadores de decisões a partir do final da década de 1980, como afirma o professor José Eli 

da Veiga (2005), basicamente para designar atividades geradoras de instituições (regras do 

jogo) que garantem que um mundo formado por Estados-nação se governe sem que disponha 

de um governo central. Atividades para quais também contribuem muitos atores da sociedade 

civil, além de, é claro, governos nacionais e organizações internacionais. 

Nesse sentido, foram geradas duas governanças em âmbito internacional: a do 

desenvolvimento econômico e a ambiental. A primeira iniciou-se com o acordo de paz de 

Versalhes, em 1919-1920, e com o acordo Bretton Woods, de 1944, que ditava as novas 

regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados, 

conforme discutido no capítulo anterior. Por outro lado, a crítica ao desenvolvimento 

econômico deu inicio à governança ambiental que teve seu ápice com a Conferência 

Internacional do Meio Ambiente, em 1971, e a Conferência Rio-92, onde surgiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

Esse capítulo visa refletir sobre os marcos ordenadores
35

 da governança ambiental 

global e as sua influência na construção da legislação ambiental brasileira e nas políticas 

ambientais e sociais das instituições financeiras. 

Na primeira parte uma breve discussão sobre os conceitos de desenvolvimento e 

crescimento econômico e seus marcos e reflexões que levaram a construção do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Na segunda parte descreveremos os marcos da governança 

global ambiental e seus principais movimentos e a sua influência na política internacional do 

meio ambiente. 

                                                 
35

 Um marco ordenador pode ser entendido como uma proposta de se organizar indicadores em categorias, ou 

pode estar relacionado a uma concepção teórica, específica ao tema estudado, facilitando a interpretação e 

analise dos resultados apresentados. Cf. Scander Neto (2006). 
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2.2 Revisitando os conceitos de desenvolvimento e crescimento econômico 

 

As primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável surgiu do questionamento 

do atual padrão de desenvolvimento da sociedade, no processo de globalização, e seus 

possíveis desdobramentos. Elas se referem às sistêmicas, crescentes e já reconhecidas 

problemáticas globais (desemprego, miséria, não equidade de riqueza, escassez de recursos 

naturais, perda da biodiversidade, exclusão social, degradação dos ecossistemas, poluição, 

aquecimento global, desertificação, escassez de água etc.) as quais desafiam e põem em xeque 

a lógica ou razão subjacente à ação antrópica. A ideia de uma sociedade globalizada difunde-

se cada vez mais e é tida, de modo sem procedentes na história humana, como paradigma 

existencial da humanidade. Mas sua singularidade está, justamente, na redução da realidade 

por meio da suposta hegemonia da lógica do desenvolvimento centrada na globalização ou 

racionalidade econômica (LEFF, 1994). 

Os primeiros marcos de discussão sobre a possibilidade de conciliação do sistema 

econômico e meio ambiente surgiu do debate entre o significado de desenvolvimento e 

crescimento econômico. 

O debate relativo ao significado dos termos ―desenvolvimento‖ e ―crescimento 

econômico‖ não é recente, ao contrário, é objeto de investigação de vários cientistas, 

resultando estudos e trabalhos sobre a questão. Na verdade, o que se pretende, neste tópico 

não é desvendar as diferenças entre os termos, mas, sobretudo, mostrar as contradições destes 

paradigmas que sempre nortearam as ações no campo do modelo capitalista de produção e 

que com essas discussões se chegaram ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Veiga (2005), durante muito tempo, alguns teóricos (tais como: 

Giovanni Arrighi, Oswaldo de Rivero, Majid Rahnema e Gibert Rist) entenderam o 

desenvolvimento como ilusão ou manipulação ideológica. Nesse sentido, Giovanni Arrighi 

desenvolveu estudo no período de 1938-1983, partindo do pressuposto de que o 

desenvolvimento poderia ser aferido pelo produto nacional bruto per capita, e verificou que 

praticamente não houve ascendência de países na ―hierarquia de riqueza da economia 

capitalista mundial, motivo pelo qual concluiu que o desenvolvimento seria uma ilusão.‖ 

(VEIGA, 2005, p. 20-21). 

Segundo o autor, três são os entendimentos acerca do desenvolvimento, sendo dois 

deles mais comumente divulgados, até mesmo por serem bastante simplistas. Já o terceiro 

entendimento seria de maior complexidade, o que, em muitos casos, acaba por ser um 

empecilho para sua disseminação. (VEIGA, 2005). 
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Outra linha teórica passou a compreender o desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico. Nesse sentido, esta passou a ser avaliada de acordo com o aumento 

da renda per capita (aumento do produto interno bruto ou da produção, considerada a ideia de 

lucro como gerador do progresso e /ou bem estar coletivo), e, posteriormente, como relação à 

combinação econômica com a distribuição de renda.
36

 O desenvolvimento seria uma 

decorrência natural do crescimento econômico em razão do que se chama de ―efeito cascata‖ 

(SCHAS, 2004, p. 16). 

A concepção de desenvolvimento como crescimento econômico perpassa pela 

dominação do homem através do domínio da natureza, ou seja, em sentido amplo significa 

uma sujeição da natureza externa e interna do homem. (MARCUSE, 1973). Para Marcuse 

(1973, p. 63), a natureza é uma ―entidade histórica‖, e o homem sujeita a mesma 

racionalidade específica – num grau cada vez maior, convertida em racionalidade tecnológica 

e instrumentalista - subjugada às exigências do capitalismo. Assim, foi criada a partir de 1955, 

―a curva de Kuznets‖ ou ―curva do U invertido‖, na qual acredita que a desigualdade de renda 

tendia a aumentar na fase inicial da industrialização de um país, ocorrendo o inverso em fase 

posterior, quando esse país estivesse desenvolvido. (VEIGA, 2005, p. 42-43). Para esta 

primeira corrente de pensamento, tem-se os chamados de fundamentalistas, cuja aplicação 

ainda tem grande força na atualidade, como a mediação do desenvolvimento com base no 

produto interno bruto. 

Com a publicação do relatório de desenvolvimento humano e do lançamento do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), deu-se o enfraquecimento da referida corrente de 

pensamento, iniciando-se as discussões sobre o impacto do crescimento econômico no meio 

ambiente e na sociedade. 

A segunda corrente de teóricos nega a existência do desenvolvimento, tratando-o 

como um mito; são os pós-modernistas. Para os estudiosos, a noção de desenvolvimento 

sustentável em nada altera a visão de desenvolvimento econômico, sendo ambas o mesmo 

mito. Assim, o desenvolvimento poderia ser entendido como ―uma armadilha‖ ideológica 

construída para perpetuar as relações assimétricas entre as minorias dominadoras e as 

maiorias dominadas. (SACHS, 2004, p. 26). 

Giovanni Arrighi é um dos autores dessa vertente. Na concepção daquele autor, o 

desenvolvimento necessita a existência do subdesenvolvimento para que possa se perpetuar, 

isto é, o núcleo orgânico depende da periferia e da semiperiferia para manter-se em sua 

                                                 
36

 A compreensão atual do termo ―desenvolvimento‖ foi introduzida a partir de Amartya Sem, em 1996. 
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posição hegemônica, de modo que são formados três mecanismos principais do status quo, a 

saber: trocas desiguais, transferências unilaterais de mão de obra e de capital: 

 

―Em resumo, a troca desigual e as transferências unilaterais de recursos de capital e 

do trabalho contribuíram para a formação e reprodução da estrutura núcleo orgânico-

periferia da economia mundial. No entanto, não são traços essenciais das relações 

núcleo orgânico-periferia. Se as relações núcleo orgânico-periferia dizem respeito, 

como penso que ocorre, a alguma desigualdade fundamental e auto-reprodutora na 

distribuição da riqueza entre os Estados e povos da economia capitalista mundial, 

então a troca desigual e as transferências unilaterais dos recursos do capital e do 

trabalho são atributos puramente contingentes dessas relações, exatamente como a 

industrialização e a desindustrialização. Elas podem ou não coincidir com as 

relações núcleo orgânico-periferia, dependendo das circunstâncias específicas de 

tempo e lugar sob exame. Em si e por si mesmas, elas não podem jamais dizer quem 

está e quem não está se beneficiando com as desigualdades estruturais da economia 

capitalista mundial.‖ (ARRIGHI, 1997, p. 213). 

 

Para tanto, faz-se importante destacar o trabalho de Celso Furtado (2000), onde o 

desenvolvimento foi utilizado em dois sentidos ambíguos na contemporaneidade: como 

eficácia da acumulação e da técnica de um sistema social, e como grau de satisfação das 

necessidades humanas. Assim, Furtado (1996) aponta o desenvolvimento como mito, 

comparando-o com um farol, que, em seus movimentos, não consegue iluminar todos os 

pontos, deixando à sombra alguns enquanto ilumina outros. 

O desenvolvimento é visto como um processo de transformação do mundo realizado 

pelo homem com o intento de atender suas necessidades. Porém, não se limita a isso, pois 

para que consigam atender essas necessidades os seres humanos e as sociedades precisariam 

elevar os seus potenciais de invenção cultural, conseguindo assim as transformações 

esperadas. E é justamente em razão da evolução desse processo de invenção cultural que 

ocorre o aprimoramento e exaltação da tecnologia em seu alto poder de difusão. (FURTADO, 

1980). 

Desta forma, o progresso tecnológico pode ser considerado um dos fatores 

fundamentais para a reprodução da sociedade capitalista, pois se tornou possível o processo 

de acumulação – representado pela transformação de recursos econômicos em capital, o qual 

possibilitou novas formas de acumulação, gerando um excedente, que permitiu a ampliação 

ou redução das desigualdades entre os estratos sociais conflitantes. 

A distinção existente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos derivaria das 

diferenças apresentadas por cada um deles com relação aos elementos constituintes do 

conceito de desenvolvimento. Assim, segundo Furtado (1996), os níveis de invenção cultural 

afetariam diretamente o progresso tecnológico, o que geraria maior ou menor acumulação. E, 
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por fim, juntamente com as outras características, a forma de apropriação e utilização do 

excedente justificaria a existência de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

A noção hegemônica do desenvolvimento – como um mito – a qual confunde 

desenvolvimento com crescimento econômico tem como base apenas a economia, limitando a 

plena concepção da realidade. A preocupação exagerada com o desenvolvimento econômico e 

progresso tecnológico, deixa à sombra questões sociais, culturais e de impactos no meio 

físico. (FURTADO, 1996). 

Furtado (1996, p. 12) chega à conclusão que o alcance do nível de desenvolvimento 

econômico dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos seria impossível, pois, ―se tal 

acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam 

de tal ordem (ou alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado) que o 

sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso.‖ 

Outro autor dessa corrente é o professor Carlos Walter Porto-Gonçalves (2004), que 

descreve a ideia de desenvolvimento como uma privatização da natureza. A ideia de 

desenvolvimento, tal como existe na sociedade moderno-colonial, pressupõe a dominação da 

natureza, mas, para tanto, é preciso que se construam determinadas condições jurídicas e 

políticas para que as técnicas de dominação da natureza possam se desenvolver. Assim, 

desenvolver é tirar o envolvimento (autonomia) que cada cultura e cada povo mantêm com 

seu espaço, com seu território; é subverter o modelo como cada povo mantém com suas 

próprias relações de homens (e mulheres) entre si e destas com a natureza; é não só separar os 

homens (mulheres) da natureza como, também, separa-los entre si, individualizando-os. Não 

deixa de ser uma profunda atualização do princípio romano – divide et impera –, ainda na 

medida em que, ao desenvolver, envolve cada um (dos desterritorializados) numa nova 

configuração societária, a capitalista, o urbano é o oikos, por excelência, de uma sociedade 

mercantil (PORTO-GONCALVES, 2004). 

Porto-Gonçalves (2004) destaca que desenvolvimento é, deste modo, uma mudança 

radical – é desenvolver. Várias foram as técnicas sociais e políticas empregadas por esse 

desenvolvimento: os enclousers, o cercamento dos campos, ou melhor, a privatização das 

regras de uso comum; os massacres que expulsam camponeses e indígenas de suas terras; a 

guerra biológica (vírus lançados sobre comunidades indígenas); as migrações forçadas de 

africanos para todo o mundo; e, hoje, bem poder ser a criação de uma unidade de conservação 

ambiental com a expulsão de populações que tradicionalmente habitam essas áreas. 
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Na sociedade capitalista, a técnica visa ao aumento de produtividade, o que já implica 

um tempo próprio, o da concorrência. Quanto maior o controle sobre o processo de trabalho, 

maior a possibilidade de se atingir o objetivo. Desta forma, ganha um sentido mais claro ainda 

a ideia de que a técnica deve ser o objeto perfeito, isto é, um objeto feito previamente para 

atingir um fim determinado e, deste modo, visa a eliminar o indesejado, o acaso, a 

imprevisibilidade, a incerteza. A substituição do homem pelo robô é mais uma tentativa de se 

eliminar esse elemento imponderável – no caso, o próprio homem. A técnica é a invenção 

ligada a ação, é, na civilização industrial-moderna-ocidental, a criação técnica canaliza o 

gênio inventivo (FURTADO, 2000). Não é por outro motivo que Sinaceur (1981, p. 17) 

afirma que o ―desenvolvimento é o ocidente reproduzindo a si próprio.‖
37

 

Assim, a técnica ideologicamente faz a sociedade moderna crer em um triunfalismo 

civilizatório do modo de vida o ocidental. Afinal, a contemporaneidade encontra mensagens 

otimistas na superação dos limites e da miséria do tempo atual, com a resolução dos 

problemas através da emersão de um ――tempo novo‖, uma ―nova vida‖, um ― novo homem‖, 

uma ―nova sociedade‖, uma ―era‖.‖ (RODRIGUES, 2003, p. 35). E a técnica, por meio de seu 

constante progresso, será responsável pela reconstrução do desenvolvimento. 

Essa promessa de bem estar para todos, difundida pela ideologia neoliberal, 

assegurada por meio da ótima utilização dos fatores de produção, é aquela que garantirá o 

progresso, bem como a utilização racional da natureza. (BRAND; GORG, 2001). Desta 

forma, o capitalismo legitima a degradação do meio ambiente em prol do crescimento 

econômico ilimitado por meio do consumo. 

Em decorrência da convergência do capitalismo, do fenômeno da globalização e da 

formação de uma aldeia global, que se faz por meio do desenvolvimento tecnológico dos 

meios de comunicação, o consumismo é convertido no eixo do funcionamento da sociedade – 

estratégia utilizada para alcançar o crescimento econômico. Assim, concomitante à produção 

da indústria houve o aumento do consumo, resultando no da extração excessiva dos recursos 

naturais para a produção desses bens, assim como da rejeição dos resíduos após o consumo, 

desequilibrando os ecossistemas. Tal consumismo foi transferido ao comportamento dos 

indivíduos por influência da mídia, resultando, também na distorção de valores, assim como 

da representação da sustentabilidade, da sociedade. 
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 Marx e Engels destacavam que a burguesia arrasta todas as nações para a civilização, ou seja, tinha-se um 

caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países. Cf. Marx apud Gianoti (2009). 
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As corporações transnacionais, interessadas no comércio de mercadorias e na 

publicidade, na expansão dos mercados e no crescimento do consumo, tornam-se agentes do 

capitalismo, incluindo as instituições financeiras, importantes no modo pela qual se 

organizam, funcionam, e expandem as novas tecnológicas da comunicação. Formam assim, 

uma vasta e complexa rede de articulações corporativas que envolvem mercados e ideias, 

mercadoria, democracia, consumismo, cidadania, governança corporativa, responsabilidade 

social e agora sustentabilidade; criam componentes do capitalismo multinacional, convertidos 

em ingredientes da indústria cultural que combinam produção e reprodução cultural com a 

produção e reprodução do capital; e operam decisivamente na formação de ―mentes‖ e 

―corações‖ em grande escala global. 

Neste contexto, Gould (apud GOULD et al., 2004) analisa que o desejo material 

construído socialmente é transformado em necessidade humana, processo social fortemente 

influenciado por aqueles que controlam a produção. Deluiz (1995) complementa que é 

possível descrever a modernidade, definida pela produção e consumo em massa e a formação 

do sujeito. 

A instrumentalização da natureza e o consumismo têm como base a produção fundada 

no capital, com valores de um sistema de exploração da natureza e do ser humano, 

transformando as utilidades produzidas para as necessidades humanas em objetos de consumo 

ou meio de produção – contexto que engloba todos os membros da sociedade. O problema do 

consumo não é excesso, mas o tipo atual, ―fundado na ostentação, no desperdício, na 

alienação mercantil, na obsessão acumuladora, que deve ser questionado.‖ (LOWY, 2005, p. 

2). 

Assim, os pobres admiram os mais ricos, uma vez que não possuem nenhuma outra 

utopia alternativa ou agenda política própria. Isso porque ambos pertencem à mesma cultura 

de consumidores, com visões diferenciadas, precedida e fundada pela sociedade moderna 

prioritariamente de produtores. A sociedade pós-moderna necessita de pouca mão de obra 

industrial em massa, mas precisa engajar seus membros no consumismo, com isso há 

necessidade de crédito para fomentar o comércio, assim com menos disponibilidade de 

empregos e com aumento de consumo, o individuo chega ao endividamento. A diferença entre 

elas está na ênfase e prioridade que se reflete em todos os aspectos da sociedade, da cultura e 

da vida individual. Se antes a reflexão era acerca do trabalho, hoje se questiona a necessidade 

de consumir para viver ou se o ser humano vive para consumir. (BAUMAM, 1999). 
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A origem histórica da sociedade de consumo é alvo de debates. Alguns autores 

defendem o surgimento dessa leitura da sociedade que decorre da revolução industrial e seria 

a revolução do consumo um ingrediente da modernidade e da modernização do ocidental. 

Essa postura diverge da posição de alguns autores que defendem que a sociedade de consumo 

existiria anteriormente a revolução industrial, e questionam o fato de como poderia tal 

revolução ocorrer sem que houvesse demanda de consumo que lhe desse sustentação. 

(BARBOSA, 2010). 

No que tange à possibilidade de interpretação, tem-se a cultura do consumo pela via 

frankfurtiana e a naturalização do consumo pela via pós-moderna, aqui utilizada para debate. 

A escola de Frankfurt centra-se no conceito de indústria cultural, tornando-se produtora de 

cultura de massa que homogeniza conteúdos que colocariam em risco a individualidade e a 

criatividade. Esta visão tem sido criticada pelos pós-modernos por seu elitismo e incapacidade 

de examinar os processos reais de consumo. (FEATHERSTONE, 1995). Atribui-se ao 

pensamento pós-modernista, entre outras características, as identidades fragmentadas – a 

ênfase na subjetividade como um processo e a morte do individuo e a perda dos fundamentos 

e do poder das grandes narrativas –, a ênfase em múltiplas vozes e políticas locais, ao invés de 

quadro teóricos e projetos políticos de grande escala. (ALVESSON; DEETZ, 1999). 

Sobre a cultura do consumo, que é a cultura da sociedade do consumo 

(BRAUDRILLARD, 1995; BAUMAN, 2008), centra-se no consumo como processo de 

negociação de status e identidade, sendo esta prática e a comunicação da posição social, 

nessas circunstâncias. A regulamentação dessas questões pela tradição moderna é substituída 

pela negociação e pela elaboração, tendo os bens de consumo como peças fundamentais no 

processo de construção da nossa aparência social, nossas redes sociais, estruturas valores 

sociais. Esta posição pós-moderna, que fragmenta e neutraliza o processo de consumo é muito 

utilizada pelo marketing. 

Uma importante premissa atribuída ao marketing e suas ferramentas diz respeito a sua 

capacidade de criação de necessidades, muitas vezes supérfluas. E, por conseguinte, questiona 

se tais necessidades teriam gerado o atual volume de consumo que pode ser considerado um 

agravante da crise socioambiental. Uma decorrência, segundo Barbosa e Campbell (2006), 

seria encarar o consumo como perturbador da vida social, visão essa defendida pelos teóricos 

críticos e contestada pelos pós-modernos. 

Neste contexto, a identidade dos sujeitos passou a ser o consumo, não mais os definem 

os papéis sociais, mas o atributo de consumidores e, portanto, o valor dos indivíduos é medido 

e demonstrado pela contribuição nesse atributo. 
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Para que haja o consumo, esse consumidor ideal não deve nunca ter descanso, sendo 

expostos continuamente a novas tentações, mais atraentes que a anterior, de forma 

compulsiva, que prometem satisfazer insatisfações, mas que impossibilitam qualquer outra 

forma de viver, sendo disfarçado como livre a vontade, dando a impressão de estarem no 

comando, atores das escolhas dentre as infinitas opções em exposição, permeando todas as 

dimensões (econômicas, políticas e pessoais), inclusive o sentido de sustentabilidade 

ambiental para a sociedade. 

Regido pelo consumo, o mercado age a fim de agradar e mudar suas atrações com a 

velocidade cada vez maior, para atender ao eterno movimento do consumidor, fazendo a 

indústria atual funcionar cada vez mais para a produção de atrações e tentações, que quando 

satisfeitas se desfazem. ―O segredo da sociedade atual está no desenvolvimento de um senso 

de insuficiência artificialmente criado e subjetivo – uma vez que nada poderia ser mais 

ameaçador para seus princípios fundamentais do que as pessoas se declararem satisfeitas com 

o que têm.‖ (BAUMAN, 1999, p. 103). Assim, o ciclo de produção e consumo se fecha com a 

dependência do sistema financeiro, mas funciona em um ritmo insustentável ambientalmente, 

sendo necessária uma retomada no sentido epistemológico do conceito de sustentabilidade. 

O modelo de desenvolvimento ou de crescimento econômico com tanto sucesso após a 

II Guerra Mundial, com taxas de crescimento da produção e consumo sem precedentes no 

século XX, apresentará o efeito colateral degradar a tal ponto os recursos natural, que a vida 

se tornará insustentável. 

Portilho (2003) pontua que o consumo total da economia humana tem excedido a 

capacidade de reprodução natural e de assimilação de rejeitos, enquanto fazemos uso das 

riquezas produzidas de forma socialmente desigual e injusta. Essas dimensões – exploração 

excessiva dos recursos naturais e não equidade inter e intrageracional e na distribuição dos 

benefícios oriundos dessa exploração – demonstram que não é possível a incorporação de 

todos no universo do consumo em função do esgotamento dos recursos naturais, conduzindo 

então, a insustentabilidade ambiental e social, além dos efeitos negativos da produção – 

externalidades ambientais – tais como: a poluição, aquecimento global e mudanças climáticas. 

Não apenas os dejetos da produção, mas também a degradação ambiental em todas as 

suas formas, somam-se aos custos sociais causados pelo sistema de produção capitalista, que 

promove a produção em massa e ultrapassa os limites econômicos ao incentivar mais o sujeito 

como consumidor em detrimento do cidadão, a globalização em lugar do Estado, valores do 

capital do que éticos.  
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Fica claro, portanto, que discutir o conceito de crescimento econômico e 

desenvolvimento é como a busca pela identificação do sexo dos anjos. Contudo, o que eles 

têm de mais comum e que é unânime entre os estudiosos: que o desenvolvimento agrava a 

questão das desigualdades. No entanto, o próprio crescimento econômico gera menos 

benefícios na ausência de prévia e concomitantemente redução das desigualdades. Embora, 

por muito tempo tenha parecido o contrário, multiplicam-se evidências empíricas de que, a 

partir de certo nível de renda, a redução das desigualdades materiais até poderia ocupar o 

lugar do crescimento econômico no processo de elevação do bem-estar. 

Trata-se, portanto, de encarar a redução das desigualdades não apenas em nome da 

justiça social, mas, principalmente, baseando-se na constatação objetiva de que somente 

drásticos avanços na direção da igualdade poderão realmente abrir caminho para a autêntica 

prosperidade. 

Esse padrão de igualdade não pode ter como parâmetro o modelo de consumo 

adotado. Neste sentido, faz-se interessante observar que as sociedades mais ricas são as mais 

desiguais e que relevam as mais altas perdas ecológicas, as que produzem mais lixo, as que 

consomem mais água e, por outro lado, as sociedades com menos desigualdade são os que 

sistematicamente exibem melhor desempenho nas doze dimensões da qualidade de vida, a 

saber: coesão social, dependência química, doenças mentais, educação, encarceramentos, 

longevidade, mobilidade social, obesidade, partos de adolescentes, saúde, vida comunitária e 

violência. (VEIGA, 2013). 

Para Veiga (2013), as desigualdades globais e nacionais têm seguido caminhos 

opostos nas últimas décadas. Após dois séculos de incessante aumento das desigualdades 

entre os países, tal tendência sofreu significativa alteração pela rápida ascensão de uma parte 

dos países da semiperiferia. Em apenas vinte anos, diminui de vinte para menos de dez vezes 

a distância entre os níveis de vida atingidos por alemães ou franceses, e os que acabam de ser 

conquistados por chineses ou indianos. 

Tem ocorrido uma mudança na ordem econômica mundial: os países considerados 

desenvolvidos a partir da II Guerra Mundial estão dependendo da economia dos países 

emergentes, que, em verdade, querem copiar o modelo de desenvolvimento, com o objetivo 

de alterar o modelo de dominação na ordem internacional. Estamos, na verdade, andando em 

círculos. 

Todos esses temas foram discutidos nos marcos ordenadores da governança ambiental 

global que influenciou os primeiros debates sobre o tema ―desenvolvimento sustentável‖ – 

conceito este que teve diferentes interpretações, que serão apresentadas nos próximos itens. 
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2.3 Primeiro marco: dos primeiros ensaios de conscientização (1902-1968) 

 

De maneira simplificada, a evolução da política ambiental internacional pode se 

decompor em três fases distintas, cada uma desenvolvendo características que se encontrarão 

nas fases seguintes. Inicialmente, houve ações variadas, às vezes intensas, porem limitadas, 

indo do fim do século XIX à Conferência da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de 1968. Em seguida, a irrupção das questões 

ambientais no cenário internacional, ao final dos anos 1960, deu origem a um período de 

ativismo intenso, após o qual veio certo cansaço em um contexto internacional difícil (1968-

1986). Por fim, assiste-se a uma ressurgência e uma nova presença das questões ambientais, 

caracterizadas pela multiplicação, aceleração e complexificação progressiva das interações 

internacionais e das questões tratadas desde 1987. Cada período difere quanto à natureza dos 

atores principais, dos problemas que envolvem que envolvem os atores e dos progressos 

efetivados. 

Pádua (2010) identifica o século XVIII como um marco de mudança na concepção 

intelectual sobre a relação sociedade-natureza no mundo ocidental, sendo o período anterior a 

este caracterizado como uma fase onde predomina o pensamento sobre a influência da 

natureza na histórica humana, e o período posterior, como uma fase em que predominaria o 

pensamento da influência das atividades humanas na natureza. 

Três grandes períodos são evidentes antes de 1968. Em primeiro lugar, houve um 

período ativo tendo por eixo a conservação de várias espécies, seguindo, durante o 

entreguerras, por uma certa passividade e, finalmente, um período de renovação das questões 

ambientais. Antes de 1945, os acordos internacionais eram poucos e se limitavam a assegurar 

a proteção de espécies ditas ―úteis‖ à agricultura, a gestão racional de certos estoques a fim de 

proteger o bem-estar econômico de grupos precisos (como os pescadores) ou a conservação 

de animais de caça. As instituições internacionais interessadas nestas questões eram raras, 

apesar do crescimento significativo do número de Organizações Infra Governamentais – 

OIGs, após a I Guerra Mundial. 

Após a II Guerra Mundial, não obstante, viu-se uma explosão institucional com a 

criação da Organização das Nações Unidas – ONU, em 1945, e organismos afiliados, alguns 

deles, aliás, herdeiros de instituições mais antigas, como a Organização Metereológica 

Mundial – OMM.
38

 Tais organismos respondiam, segundo Preste (2005), simultaneamente ao 
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 É uma agência especializada da ONU. É sucessora da Organização Meteorológica Internacional, criada 

em1873. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1873
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desejo de construir um sistema internacional mais estável e justo, e ao surgimento de novas 

questões carentes de uma maior cooperação internacional, como, por exemplo, a aceleração 

das trocas comerciais, o desenvolvimento econômico e o domínio da energia nuclear. 

A primeira discussão sobre a necessidade do desenvolvimento dos países mais pobres 

foi em 1964, ao final da primeira sessão da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio 

e Desenvolvimento – UNCTAD, o G-77 lançou sua plataforma doutrinária, a ―Carta de 

Argel‖, em outubro de 1967, um longo documento com foco nas questões relativas ao 

comércio internacional. Além da abertura de mercados do Norte, esse movimento sempre 

enfatizou a necessidade de maior contribuição ao desenvolvimento dos países mais pobres, a 

chamada ―Official Development Assistance‖ – ODA, bem como de melhor distribuição dos 

poderes na organização internacionais, particularmente no Fundo Monetário Internacional – 

FMI (VEIGA, 2013, p. 23). 

Em meados do século XIX, surgiram duas correntes ambientalistas nos Estados 

Unidos da América – EUA, a saber: a preservacionista e a conservacionista. A corrente 

preservacionista visava à proteção da natureza, por meio principalmente do incentivo à 

constituição de parques nacionais em áreas selvagens, uma tendência seguida em todo mundo 

ao longo do tempo. Os parques nacionais tiveram começo mais hesitante e sua criação se 

concentrou em territórios relativamente selvagens, em contraste com as regiões europeias de 

grande densidade de populações bem integradas no meio ambiente. 

O primeiro parque nacional criado nos EUA foi em 1872 (Yellowstone), seguido pelo 

Royal National Park, na Austrália, em 1879, pelos parques nacionais de Banff (1885) e 

Glacier (1886), no Canadá; foi somente em 1909, que a Suécia criou o primeiro parque 

nacional; na África, o parque nacional do Virunga (Zaire) foi criado em 1925 (SOUTO, 

2011). A criação dos parques nacionais em terras estadunidenses eram selvagens e 

desabitadas. Neste sentido, surgiram problemas em pelo menos dois parques – Yellowstone e 

Yosemite – uma vez que foi negado o direito à posse das terras à diversas nações indígenas 

que ali habitavam. (KAVINISKI, 2009). 

No plano internacional, os acordos bilaterais foram mais significativos e numerosos 

que os acordos multilaterais. Os acordos bilaterais diziam respeito aos conflitos de jurisdição 

e aos problemas de responsabilidade, envolvendo as atividades fronteiriças ou a gestão de um 

recurso natural comum. Entre 1906 e 1909, os EUA assinaram dois tratados com seus 

vizinhos sobre os direitos recíprocos dos países ribeirinhos. Um desses, concluído com o 

México, se referia à utilização das águas do Rio Grande para irrigação. O outro tratado, com a 

Grã-Bretanha (com vistas ao Canadá), se referia às águas fronteiriças. Durante o entreguerras, 
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os tratados bilaterais, responsáveis por questões fronteiriças, tiveram cada vez mais acordos – 

gemano-dinamarqueses, de 1922, e belga-alemão, de 1929. Dispositivos semelhantes 

aparecem também em numerosos tratados bilaterais concluídos após a II Guerra Mundial, 

sobretudo na parte central e oriental da Europa. (KISS, 1977). 

Neste sentido, vale destacar um estudo denominado Man and nature or physical 

geography as modified by human action, que se concentrava nas ―transformações provocadas 

pela ação humana, desde a antiguidade, [...], tendo como eixo central a denúncia da 

destruição.‖ (PÁDUA, 2010, p. 85). Já em 1892, Muir liderou a criação do Sierra Club
39

, cuja 

função inicial foi de proteger o Parque Nacional de Yosemite, e hoje se constitui em uma rede 

colaboradores do mundo todo que atuam na proteção de comunidades e ambientes selvagens. 

(KAVINSKI, 2009). 

Mas o ativismo conservacionista, tão evidente antes da I Guerra Mundial, enfraqueceu 

logo em seguida. De um enfoque essencialmente econômico antes daquele embate, o direito 

internacional refletirá, durante o entreguerras e, sobretudo após a II Guerra Mundial, um 

enfoque mais conservacionista, sem, certamente, excluir o enfoque econômico, o qual 

constituirá uma tradição sem precedente. 

O direito ao desenvolvimento nasceu a partir dos anos de 1950, com a impulsão que 

foi dada pelos países do Sul, no âmbito da ONU e das organizações internacionais, de uma 

série de resoluções sobre o abandono do princípio da reciprocidade comercial, a criação do 

princípio da desigualdade compensadora e a criação, no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio – GATT, de um sistema geral de preferências para os produtos comerciais 

originários dos países em vias de desenvolvimento. Isso se tornou possível pelo aumento 

rápido do número de países membros das Nações Unidas, oriundos do processo de 

descolonização e, por certo grau, de união entre eles.  

Compreende-se por Direito do Desenvolvimento um ramo específico do Direito 

composto por um conjunto de normas e princípios que asseguram aos países do sul condições 

mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Distingue-se do direito ao desenvolvimento, que 

é o direito, strictu sensu, de cada um ou de cada país, a se desenvolver (VARELLA, 2004). 

Neste sentido, para Varella (2004), é possível explicar tal evolução traçando as seguintes 

etapas: 
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 Atualmente, a home page organização pode ser visitada em: <http://www.sierraclub.org>. 
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 A Carta de Havana, de 1946: o desenvolvimento é visto como uma construção de 

estágios sucessivos. Ele se tornou central na agenda internacional após a II Guerra 

Mundial, com o processo de reconstrução europeia, e após os anos 1950, a partir do 

processo de descolonização. A Carta considerava que o desenvolvimento econômico 

dos Estados era uma ferramenta importante para a promoção da paz mundial. O 

desenvolvimento é visto como único meio para melhorar o nível de vida. 

 A Conferência de Bandoeng, de 1955: representou uma das datas mais importantes 

para a construção jurídica do conceito de desenvolvimento. Reuniu vinte e nove países 

da Ásia e da África, dos quais a maioria tinha adquirido sua independência há menos 

de dez anos e representavam uma parte importante da população mundial. Foi a partir 

desta Conferência que as relações entre os países do sul foram reforçadas e, no ano 

seguinte, houve a criação do ―movimento dos não alinhados‖, compostos por países do 

―terceiro mundo‖, que queriam assim se livrar da oposição existente entre os mundos 

capitalista e socialista, característica da guerra fria. O movimento se fortalece mais 

tarde na ONU, no Grupo dos Setenta e Sete – G77, que se torna um grupo importante 

de pressão nas negociações internacionais. As normas jurídicas em favor do 

desenvolvimento se multiplicam, bem como as resoluções sobre o progresso e o 

desenvolvimento, a soberania e os recursos naturais, sobretudo, em razão do processo 

de nacionalização dos recursos minerais. Era também assimilado como crescimento 

econômico, uma vez que nenhum aspecto do meio ambiente, da saúde e dos direitos 

humanos era diretamente compreendido. 

 Em 1964, foi criada a UNCTAD, que adquiriu importante legitimidade, decorrente da 

sua orientação em favor do desenvolvimento mundial e intensa participação nas 

negociações internacionais. 

 Em 1965, cria-se o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

em um contexto de cooperação internacional que cresce, sobretudo em 1946 e 1964. O 

referido Programa começou a receber contribuições voluntárias e, durante muito 

tempo, foi mais conhecido como uma agência de execução do que uma agência de 

reflexão sobre o desenvolvimento em si. 

 

Os anos de 1960 viram uma conscientização progressiva das ameaças pendentes, 

particularmente no que se refere à comunidade científica, mas também por parte da opinião 

pública, impressionada pelos livros que dramatizavam as mudanças visíveis e os perigos 
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eminentes, bem como pelas catástrofes espetaculares. Rachel Carson publicou Silent Spring, 

em 1962; Jean Dorst publicou Avant que Nature Meure, em 1965. Em 1967, o navio 

petroleiro Torrey-Canyon naufragou ao largo das costas da Cornualha, provocando a primeira 

maré negra espetacular nas costas inglesa e bretã, com perdas biológicas agravadas pelo uso 

dos detergentes empregados no combate à poluição e pelo custo elevado da luta contra tais 

catástrofes.
40

 

A UNESCO organizou em Paris, em 1968, a Conferência sobre a Biosfera, em 

associação com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, a 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais – IUCN, a 

Organização Mundial da Saúde – OMS e a ONU. Tal reunião reconheceu oficialmente a 

biosfera como objeto de política internacional pela conferência geral da referida organização, 

em 1966. (PRESTES, 2005). 

Naquele mesmo ano, por iniciativa do industrial italiano Aurélio Peccei e do cientista 

escocês Alexandrer King, foi criado um grupo denominado The Club of Rome, atualmente 

uma organização sem fins lucrativos.
41

 

A concentração de especialialistas simbolizou a tomada de consciência acerca da 

perda de qualidade do meio ambiente nos países industrializados e afirmou o laço entre o 

progresso da humanidade e a integridade de seu meio natural. Daí em diante, com o aumento 

da mobilização nacional, o meio ambiente iria irromper de maneira espetacular na cena 

internacional. Foi justamente em 20 de maio de 1968, quando, em vários lugares, era posta em 

questão a ordem política, social e econômica estabelecida, que a Assembleia geral da ONU 

decidiu organizar uma conferência internacional sobre o meio ambiente humano, a qual se 

realizaria, em junho de 1972. 
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 Cinquenta mil toneladas de petróleo bruto vazaram, então, das cento e dezenove mil da carga do navio. O 

naufrágio do Amoco Cadiz ao largo das costas bretãs, em 1978, espalhou 221.561 toneladas de petróleo bruto 

e causou danos consideráveis. Para comparação, o naufrágio do Exxon Valdez ao largo do Alaska, em 1989, 

só fez vazar trinta e oito mil toneladas de petróleo bruto, porém, suas consequências financeiras desastrosas 

para a Exxon foram, sem dúvida, significativas. 
41

 O Clube de Roma existe até hoje, e sua home page pode ser visitada em: <http://clubofrome.org>. 
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Quadro 1 – Cronologia 1902-1969 – Período de conscientização (continua). 

Data Evento 

1902 Convenção europeia para a proteção dos pássaros úteis à agricultura. 

1906 Convenção sobre a distribuição das águas do rio Grande para irrigação. 

1909 Realização da Primeira Conferência Internacional de Proteção sobre Conservação da Natureza 

(Johanesburgo – África do Sul). 

Congresso internacional sobre a proteção da natureza (Paris – França). Tratado sobre as águas 

fronteiriças. 

1911 Convenção sobre a foca peluda do Pacífico Norte entre os Estados Unidos da América e o Canadá. 

1914 Criação do primeiro parque nacional suíço. 

1916 Tratado sobre os pássaros migrantes (Canadá-Estados Unidos da América). 

1923 Convenção para a proteção dos cardumes de bacalhau do Pacífico Norte e mar de Bering. 

Congresso internacional sobre a proteção da flora, da fauna, dos panoramas e monumentos naturais 

(Paris – França). 

1927 Congresso internacional para o estudo e a proteção dos pássaros (Genebra – Suíça). 

1931 Segundo congresso internacional para a proteção da natureza (Paris – França). 

Convenção para a regulamentação da caça à baleia. 

1933 Convenção acerca da conservação da fauna e da flora em estado natural (Londres, 6 de novembro. 

1935 Adjudicação da questão da fundição de Trail (Canada-Estados Unidos). 

1940 Convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas panorâmicas naturais da América 

(Washington – EUA, 12 de outubro). 

1946 Convenção internacional para a regulamentação da caça à baleia, chamada de ―Convenção Baleeira 

Internacional‖ (Washington – EUA, 12 de outubro). 

Carta de Havana de 1946. 

1948 Fundação da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). 

1949 Convenção internacional sobre os cardumes do Atlântico do Noroeste (09 de fevereiro). 

Convenção acerca da criação de uma comissão interamericana do atum tropical (Washington – EUA, 

31 de maio). 

Conferência das Nações Unidas sobre a conservação e a utilização dos recursos naturais (Lake 

Sucess – Nova York – EUA, agosto/setembro). 

Acordo relativo à criação do conselho geral da pesca para o mediterrâneo (Roma – Itália, 24 de 

setembro). 

Criação da International Union for the Protection of Nature (IUPN). 

1950 Convenção internacional para a proteção dos pássaros (Paris – França, 18 de outubro). 

Publicação de The social costs of private enterprises, Karl W. Kapp. 

1951 Convenção para o estabelecimento da organização europeia e mediterrânea para proteção das plantas 

(Paris – França, 18 de abril). 

1952 Convenção internacional sobre os cardumes de alto-mar do oceano pacífico Norte (Tóquio – Japão, 9 

de maio). 

1953 Terceira conferência internacional para a proteção da fauna e da flora africanas (Bukavu – Congo 

Belga). 
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Quadro 1 – Cronologia 1902-1969 – Período de conscientização (continuação). 

Data Evento 

1954 Convenção internacional para a prevenção da poluição das águas marinhas por hidrocarbonetos 

(Londres – Inglaterra, 12 de maio; e emendas de 1962, 1969 e 1971).  

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a População (Roma – Itália, agosto-setembro). 

1955 Conferência técnica internacional sobre a conservação dos recursos marinhos vivos (Roma – Itália, 

abril-maio). 

1956 Realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). 

1957 Convenção provisória sobre a conservação das focas peludas do Pacífico Norte (e emendas; 

Washington – EUA). 

Ano internacional da geofísica (1957-1958). 

1958 Convenção sobre a pesca e a conservação dos recursos biológicos de alto-mar (Genebra – Suíça, 29 

de abril). 

1959 Convenção sobre os cardumes do Atlântico Nordeste (Londres – Inglaterra, 24 de janeiro). Tratado 

da Antártida (Washington – EUA, 1º de dezembro). 

1960 Convenção sobre responsabilidade civil no domínio da energia nuclear (Paris – França) e convenção 

complementar (Bruxelas – Bélgica, 1963). 

Realização da UNCLOS II. 

1961 Fundação do WWF. 

1962 Publicação de Printemps silentieux (Primavera silenciosa) de Rachel Carson. Conferência mundial 

sobre os parques nacionais (Seattle – EUA, Julho). 

1963 Tratado proibindo os testes nucleares na atmosfera, no espaço extra-atmosférico e sob a água 

(Moscou – URSS, 5 de agosto). 

Convenção de Viena relativa à responsabilidade civil em matéria de danos nucleares. 

1964 Lançamento do programa biológico internacional (1964-1975). 

Publicação de Ecology and revolutionary thought, Murray Bookchin. 

1965 Decênio internacional da hidrologia (1965-1974). 

Publicação de Cris in our cities e Towards a liberatory technology, Murray Bookchin. 

1966 Convenção internacional para conservação do atum no Atlântico (14 de maio). 

Publicação das primeiras imagens da terra vista do espaço. 

1967 Aplicação pela OMM da Vigilância Meteorológica Mundial. 

Naufrágio do Torrey-Canyon (março). 

1968 Conferência intergovernamental para o uso racional e conservação da biosfera (Paris – França). 

Criação do The Club of Rome. 

 Conferência intergovernamental de peritos sobre os fundamentos científicos da utilização racional e 

da conservação dos recursos da biosfera (Paris – França). 

Convenção Africana sobre a conservação da natureza e dos recursos naturais. 

Resolução 2398 da Assembleia Geral da ONU sobre os problemas do meio ambiente humano e a 

preparação de uma conferência em 1972. 

Acordo europeu sobre a limitação do emprego de certos detergentes nos produtos de lavagem e 

limpeza (Estrasburgo – Áustria). 
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Quadro 1 – Cronologia 1902-1969 – Período de conscientização (conclusão). 

Data Evento 

1969 Maré negra ao largo de Santa Bárbara (EUA). 

Convenção europeia para a proteção do patrimônio arqueológico. 

Convenção internacional sobre a responsabilidade civil no caso de danos derivados à poluição pelos 

hidrocarbonetos (Bruxelas – Bélgica) 

Fundação Amigos da Terra (EUA). 

Fonte: Adaptado de Prestes (2005). 

 

2.4 Segundo marco: a emergência do conceito de desenvolvimento sustentável (1970-

1989) 

 

A década de 1970 foi o marco das questões ambientais no plano das relações 

internacionais. A sociedade civil se mobilizou em favor da proteção do meio ambiente locais 

e regionais. Surge um novo jogo político, iniciado pelos grupos locais em todas as zonas 

geográficas, incluindo grupos com pouco ou nenhum interesse pela política internacional. O 

meio ambiente se torna objeto de políticas públicas, enquanto medidas jurídicas e instituições 

se multiplicam nos níveis nacional e internacional. Enquanto existem onze agências para a 

proteção do meio ambiente no Terceiro Mundo, em 1972, havia mais de cento e trinta em 

1985. (PRESTES, 2005). 

Não se tratava mais de simplesmente proteger uma espécie, uma paisagem ou um 

recurso natural, mas de proteger a humanidade de suas próprias atividades. A mudança do 

termo, de ―natureza‖ para ―meio ambiente‖, salienta a evolução e a ampliação desta 

perspectiva. O meio ambiente é também a proteção ou melhoramento da qualidade de vida. 

Os desastres ambientais marcaram o período e mobilizaram populações destaque para 

o naufrágio do Torrey Canyon dá origem a quatro acordos internacionais em 1969, seguidos 

de dois outros em 1971 e do Marpol, em 1973. Segundo Prestes (2005), as reações nostálgicas 

diante das sociedades em profunda mutação e a contestação da sociedade capitalista, bem 

como das políticas de defesa e de relações exteriores, encontram novo cavalo de batalha na 

ecologia. 

Uma participação crescente das Organizações Não Governamentais – ONGs, qual 

conduz a uma institucionalização crescente da política ambientalista internacional e a 

fundação das mesmas Organizações de cunho ambientalistas militantes – conhecidas como 

―ecologistas‖, por oposição às ONGs naturalistas conservacionistas, que entraram no jogo 

político, procurando mobilizar toda a sociedade e se opondo às Organizações mais antigas, 
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não só pelos métodos, mas também por sua filosófica que põe em causa a própria natureza da 

sociedade industrial. Surgem, então, os movimentos sociais, representativos de valores ―pós-

industriais.‖ (PRESTES, 2005, p. 169). 

Em tal período, tem-se o aumento dos instrumentos jurídicos de proteção ao meio 

ambiente, dos cento e trinta e dois tratados recenseados por Hass e Sundgren, a partir da 

compilação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, sessenta e 

cinco foram assinados entre 1920 e 1973, e sessenta e sete entre 1974 e 1990. Dos cento e 

vinte e quatro acordos em vigor, dois terços datam do período pré-estocolmo. (PRESTES, 

2005). Em relação à criação de instituições nacionais dedicadas à proteção do meio ambiente, 

a França e o Canadá criaram seus ministérios do meio ambiente em 1971.
42

 

A Conferência de Estocolmo desenvolveu a base científica do conceito de 

desenvolvimento sustentável estabelecida por vários documentos, entre os quais os trabalhos 

da economista Barbara Ward e do biólogo René Dubos. Em Estocolmo já se mostrava uma 

dialética complexa entre a pobreza, a riqueza e a destruição da Natureza. (SANDS, 2000). 

Como resultado as decisões da Conferência de Estocolmo legitimou a tese da 

inexistência de conflito real entre desenvolvimento e meio ambiente, isto é, de que esses dois 

aspectos seriam ―integrais e indivisíveis‖, na fórmula preferida por Strong. 

Aliás, foi unânime o reconhecimento de que a habilidade de Maurice Strong permitiu 

não somente a adoção da pioneira ―Declaração de Estocolmo‖, como também uma verdadeira 

conversão de grande parte dos representantes governamentais que participaram dessa cúpula. 

Muitos dos que chegaram relutantes e preparados para desperdiçar nove dias discutindo 

―assuntos de ricos‖, acabaram voltando aos seus países com a sensação de que haviam 

participado de um acontecimento de incalculável relevância para a história da humanidade. 

(VEIGA, 2013). 

Tais foram o contexto e o espírito que marcaram o nascimento da Organização que 

viria ser o PNUMA, mas ainda sem definição quanto ao lugar que ocuparia no sistema da 

ONU e quanto a seu status, estrutura e modo de financiamento. Tudo isso foi resolvido 

depois, conforme destaca Veiga (2013), pela Assembleia Geral, em grande parte devido ao 

empenho e à influência decisiva dos EUA. 

Estes concederam ao ―Fundo Ambiental‖ que seria administrado pela nova 

organização um aporte inicial no valor de 100 milhões de dólares. Por outro, se opuseram à 

proposta de que o meio ambiente ficasse sob a responsabilidade de uma nova agência 

                                                 
42

 No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente foi criado em novembro de 1992. 
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especializada, como ocorre, por exemplo, com a saúde (OMS), com o trabalho (Organização 

Internacional do Trabalho – OIT), com a educação e cultura (UNESCO). 

Dessa negociação resultou o status do Programa, similar aos já consagrados ao 

desenvolvimento (PNUD) e ao comércio (UNCTAD). Solução bem inferior, já que a estrutura 

da ONU, os Programas e Fundos respondem ao Conselho Econômico e Social – ECOSOC, 

que, por sua vez, responde à Assembleia Geral. Além disso, instalar a sede do programa em 

Nairóbi também não contribuiria muito para as questões ambientais atingissem o topo da 

hierarquia na ONU. 

Logo, em 1972, foi publicado o primeiro relatório do Clube de Roma, The Limst to 

Growth, também conhecido como relatório Meadws – coadunou com o Manifesto pela 

Sobrevivência, publicado na revista The Ecologist no mesmo ano. (LEIS, 1999). O relatório 

foi uma resposta a um número crescente de publicações que tratavam da relação sociedade-

natureza e que denunciavam a destruição ambiental natural, com prejuízos à humanidade. 

Embora o propósito de The Limits to Growt fosse mostrar simplesmente o que poderia 

acontecer se não mudássemos hábitos, muitas pessoas, inclusive a maioria dos líderes 

políticos e um grande segmento do público, entenderam o relatório como se ele estivesse 

prevendo o fim da civilização. Conseqüentemente, houve uma tempestade de críticas. Muitos 

frisaram que os modelos não levavam em consideração a nova tecnologia, a descoberta de 

novos recursos, a substituição de recursos esgotados por um recurso novo etc. A maioria das 

pessoas parecia sentir que a humanidade seria esperta demais para entrar em um ciclo de 

aumento e colapso e que nós pararíamos ou mudaríamos o nosso estilo antes de chegarmos a 

esse ponto. (ODUM, 1985). 

Em 1973, Maurice Strong, então diretor do PNUMA, cunhou o termo 

ecodesenvolvimento
43

, o qual é considerado como precursor do termo ―sustentabilidade‖ 

(BRUSEKE, 1998), a partir da publicação do artigo One year after Stockholm: an ecological 

approach to management. 

As primeiras formulações do conceito de desenvolvimento sustentável giravam em 

torno de ecodesenvolvimento. Sachs (2002) lembra que esse conceito viu a luz do dia graças a 

uma expressão de Strong em uma das reuniões preparatórias da Conferência de Estocolmo. 

Era um conceito sem conteúdo, e sua determinação evoluiu com o passar dos anos, graças a 
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 O conceito de Ecodesenvolvimento foi introduzido por Maurice Strong, Secretário da Conferência de 

Estocolmo (Raynaut e Zanoni, 1993), e largamente difundido por lgnacy Sachs, a partir de 1974 (Godard, 1991). 

Na definição dada por Sachs para um determinado país ou região o Ecodesenvolvimento significa o 

"desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo responder problemática da 

harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente 

dos recursos e do meio". 
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vários autores, como Amartya Sem e o próprio Ignacy Sachs. Mas, no início, era uma 

expressão pela qual se procurava definir o que se queria designar: uma promoção do 

desenvolvimento permitindo preservar o meio ambiente. 

O segundo Relatório do Clube de Roma, Mankind at the turning point, foi elaborado 

por Mihajlo Mesarovic e Eduard Pestel e publicado em 1974. As conclusões desse relatório 

são similares ao do primeiro, prevendo um desastre ambiental, caso fosse dado continuidade 

ao crescimento populacional desordenado. (ODUM, 1985). 

Em 1975, Edward Goldsmith (1928-2009) publicou Strategy for tomorrow, onde 

criticou os pressupostos do modelo adotado na elaboração do segundo relatório do clube de 

Roma, por refletirem os valores da industrialização e por não contemplarem a vida da 

desindustrialização. (GOLDSMITH, 1975). O autor defendia a tese do (des)desenvolvimento 

de forma a diminuir as desigualdades e alcançar um patamar de estabilidade ou, segundo ele, 

de sobrevivência da espécie humana. 

O terceiro relatório do Clube de Roma, The rio: reshaping the international order, 

coordenado pela economista Jan Tinbergen e publicado em 1976, destacou as nações não-

desenvolvidas, por considerar que os líderes de tais nações ofereciam resistência ao modelo 

orgânico do crescimento sugerido no segundo relatório. (ODUM, 1985). 

O quarto relatório, Goal for mankin, elaborado por Eervin Laszlo e publicado em 

1977, criou um inventário ou atlas de metas nacionais e regionais propostas por grupos de 

trabalho de várias nações e regiões. (ODUM, 1985).  

Em 1976, o humanista René Dubos (1901-1982), publicou Symbiosis between the 

Earth and humankind, e The Woiing of Earth: new perspective on man’s use of nature, em 

1980. (ODUM, 1985). O cientista foi escolhido para redigir o relatório da Conferência 

Internacional de Estocolmo e a ele foi atribuído o ditado: ―Pense globalmente, aja 

localmente‖. 

A inserção do meio ambiente nas análises econômicas começou no final da década de 

1960 e início da década 1970 motivada por três eventos principais: ―a intensificação da 

poluição nas economias industrializadas, os choques do petróleo da década de 1970 e a 

publicação do relatório do Clube de Roma‖. 

Inicialmente, surgem os primeiros estudos sobre a economia ambiental e a economia 

ecológica. Na economia clássica, os recursos naturais não eram valorados por serem 

considerados como bens livres. Quando houve necessidade de incluir a variável ambiental no 

modelo econômico, o mesmo foi adicionado como um apêndice da economia, originando a 

economia ambiental, que considera a aplicação de ferramentas da economia neoclássica aos 
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problemas ecológicos, sendo o ambiente internalizado no cálculo econômico e procedendo-se 

a sua valoração em termos monetários. (CAVALCANTI, 2010). 

De outro lado, a economia ecológica visa apontar em que medida o uso dos recursos 

naturais pode ser feito de modo sustentável. (CAVALCANTI, 2010). Se a economia 

neoclássica considera e trata o meio ambiente como um espaço ceteris paribus, onde os 

recursos são inesgotáveis, a economia ecológica emerge a partir da percepção de que o meio-

ambiente é definidor dos limites do espaço econômico.  

Common e Congleton (2005) observam que a emergência histórica da percepção 

neoclássica é contemporânea com a evolução tecnológica associada à revolução industrial, 

que se contrapunha aos limites sugeridos pelo discurso malthusiano da economia clássica. 

Segundo a perspectiva neoclássica, as dotações de fatores (matérias primas, espaço e recursos 

humanos) seriam ilimitados à medida que a tecnologia permitisse ganhos de produtividade 

necessários. 

Implícito neste raciocínio está a ideia de que o meio ambiente seria sempre 

inesgotável, capaz de absorver os incrementos de produtividade, ou em outras palavras o 

aumento da capacidade de exploração dos recursos naturais. Entretanto, Colom e Congleton 

(2005) apontam a falácia deste argumento, ao lembrar que os aumentos de produtividade 

técnica relativa sempre foram contemplados. 

Nos séculos XIX e XX, com incrementos absolutos nas áreas cultiváveis e recursos 

minerais disponibilizados, por um lado, pela dinâmica colonialista e, por outro, pelo 

incremento dos fluxos de comércio de matérias primas e commodities agrícolas que marcaram 

os ciclos expansionistas do período. 

Embora a economia ecológica tivesse partido de hipóteses ainda operáveis dentro do 

movimento neoclássico, sobretudo em sua dimensão econômica, rapidamente desloca seu 

eixo de reflexão para o espaço sociológico.  

Existem duas diferentes abordagens em economia ecológica: a abordagem 

termodinâmica (ou abordagem biofísica) e a abordagem de valoração monetária do capital 

natural. A abordagem termodinâmica foi desenvolvida pelo economista romeno Nicholas 

Georgescu-Roegen (1906-1994), que publicou, em 1971, The entropy law and the economic 

process, abordando o fluxo metabólico de materiais e energia na economia e recuperando o 

conceito de metabolismo da sociedade ou metabolismo de Marx, vigente no século XIX. 

Para Georgescu-Roegen (apud CECHIN, 2010), o subsistema econômico não pode 

regular o sistema biológico que o engloba. O autor utilizou-se da lei da entropia para alertar 
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sobre a diminuição até desaparecimento dos recursos naturais e apontar na direção da redução 

do consumo dos estoques de matérias-primas. 

 

―A economia é fundamentada em um fluxo circular de energia e materiais, 

caracteriza-se sim por um fluxo unidirecional, que leva à dissipação da energia ao 

desperdício de materiais. A Economia não é um sistema auto-suficiente, mas um 

sistema embutidos nos sistemas físico e social, logo enfatiza-se o fluxo metabólico 

de energia e materiais na economia.‖ (MARTÍNEZ-ALIER, 2007, p. 3). 

 

Já na abordagem de valoração monetária do capital natural da economia ecológica, 

emergiram dois paradigmas que tratam da relação capital natural e capital construído – a 

sustentabilidade forte e a sustentabilidade fraca. Na primeira, o capital natural é, em maior ou 

menor extensão, insubstituível, enquanto que na segunda, admite-se que o capital natural seja 

substituído pelo capital construído. (CAVALCANTI, 2010). 

O economista alemão Karl W. Kapp (1910-1976) foi um dos inspirados da ecologia 

política. Na sua obra The Social costs of private enterprises, onde estuda os conflitos no 

acesso aos recursos naturais (e nas responsabilidades pela poluição), que surgem por causa de 

direitos de propriedade desiguais e desigualdades de poder e de renda entre os homens, tanto 

internacionalmente quanto internamente em relação a cada Estado. (MARTÍNEZ-ALIER, 

2007). 

Em 1974, o polonês Ignacy Sachs publicou Environment na styles of development, 

responsável pela primeiras formulações do conceito de desenvolvimento sustentável, criticou 

o modelo de desenvolvimento proposto para as regiões periféricas, segundo o qual as nações 

ali localizadas deveriam se modernizar industrialmente para alcançar o progresso. Para Sachs 

(apud VARELLA, 2005), o processo de desenvolvimento deveria levar um crescimento 

estável com distribuição equitativa de renda, que promovesse a diminuição das diferenças 

sociais e o aumento da qualidade de vida. 

A década de 1980 foi marcada pelo aumento do interesse acadêmico pelos temas do 

desenvolvimento e do ambiente, não apenas nas ciências sociais ou naturais já estabelecidas, 

como também em campos onde há transversalidade de ciências, como a engenharia ambiental. 

O PNUMA formou, em 1983, a Comissão Mundial em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

ou Comissão Brundland (Word Commission Environment and Development – WCED) com o 

objetivo de propor uma agenda global de mudanças, a ser efetivada a partir do ano 2000. O 

Relatório Final da comissão, o Our commom future, publicado em 1987, definiu o 

desenvolvimento sustentável como ―o desenvolvimento que atende as necessidades do 
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presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atender suas próprias 

necessidades.‖ (UNEP, 2004, p. 10). 

Há de se destacar em tal período outras convenções, tais como: a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 1982; o Protocolo de Montreal, de 1987; a 

Convenção de Basiléia, para o controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos 

perigosos e sua disposição, de 1989; e a criação do Painel Intergovernamental em Mudanças 

Climáticas, pelo PNUMA, em 1988. (UNEP, 2004). 

O PNUMA faz uma divisão temporal sobre os avanços em relação ao 

desenvolvimento sustentável que na década de 1980, perseguiu-se a definição de um conceito 

para o mesmo na década de 1990, houve uma profusão de esforços na sua implementação; e, a 

partir do ano 2000 diversas iniciativas foram consolidadas no sentido de acompanhar o 

progresso, das ações implementadas na década anterior. (UNEP, 2004). 

É preciso destacar o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a Camada 

de Ozônio, marco institucional que, em setembro de 1987, começou a concretizar os objetivos 

mais gerais estabelecidos na Convenção de Viena, assinada em março de 1985. No entanto, o 

engajamento multilateral necessária para que começassem a diminuir os dois grandes buracos 

polares só se tornou realmente possível a partir de junho de 1990, com a adoção, em Londres, 

de seu primeiro aditivo. (VEIGA, 2013). 

Veiga (2013) destaca que o Protocolo havia sido ratificado por cinquenta e oito países 

e pela então Comunidade Economica Europeia – CEE, mas que esse conjunto parcial 

representava 99% da produção e 90% do consumo de Clorofluorcabonos (CFCs), Halons, 

Tetracloretos de Carbono – CTCs e Hidroclorofluorcarbonos – HCFCs. 

Esse pode ser considerado o ápice de quinze longos e atribulados anos, desde o 

surgimento da primeira declaração científica internacional sobre a gravidade do problema em 

1975, em conferência da OMM custeada pelo PNUMA. É possível afirmar que no âmbito da 

governança ambiental global foi o protocolo mais bem sucedido, apesar das dificuldades 

importas pelo governo norte-americano e maior parte dos governos europeus, liderados pela 

CEE, e tudo isso envolto em completo desdém de quase todos os governos dos países do sul. 

Foram vinte e três os atores que conceberam e assinaram o Protocolo em 1987. (VEIGA, 

2013). 

É verdade que o Direito Internacional Ambiental tenha evoluído e que as jurisdições 

internacionais ambientais se multiplicaram, mas a realidade ainda demonstra ainda uma 

preocupação conservacionista, com inúmeros acordos, refletindo a abordagem tradicional do 

período antecedente. 
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Uma dos marcos mais importantes desse período foi à criação da temática de 

desenvolvimento sustentável pelo relatório Nosso futuro comum. A partir desse primeiro 

texto, percebe-se que o conceito de desenvolvimento sustentável abarca setores mais amplos 

que a ideia tradicional de desenvolvimento econômico. Instigando a reflexão sobre as reais 

necessidades humanas e meros desejos de consumo, a definição em comento estimula a 

meditação sobre os distintos valores no quadro da diversidade cultural e social e provoca a 

análise sobre a capacidade do planeta para atender as necessidades do sistema econômico e 

ponderações sobre os direitos das futuras gerações. 

Surgem, então, as primeiras discussões sobre o consumo sustentável como resultado 

de novas formas de padrões de consumo que constitui apenas um dos elementos econômicos, 

um dos inúmeros aspectos que compõem o tripé da sustentabilidade: econômico – social – 

ambiental. 

No âmbito do Direito Internacional, a introdução das normas do Direito de 

Desenvolvimento no âmbito do Direito Ambiental que os países do sul aceitaram e se 

tornaram atores importantes na construção jurídica internacional. A comunidade internacional 

vai considerando, aos poucos, os temas como inseparáveis: meio ambiente e o 

desenvolvimento constituem dois lados de uma mesma questão. Este último ponto visa 

permitir que o Direito Internacional Ambiental absorva os princípios do desenvolvimento, 

oriundos do Direito Internacional Econômico, formando o princípio do desenvolvimento 

sustentável, o qual é fundamental de quase todos os acordos ambientais que deram 

continuidade à Convenção de Estocolmo. 
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Quadro 2 – Cronologia 1970-1990 – Período de emergência do desenvolvimento sustentável (continua). 

Data Evento 

1970 O International Council of Scientif Union funda o Comitê Científico sobre os Problemas do Meio 

Ambiente (Scope). 

Publicação de Population, resources, environments: issues in Human Ecology, de Paul R. Elrich. 

1971 Convenção acerca das Zonas Úmidas de importância internacional, particularmente como habitats 

dos pássaros aquáticos, chamada de ―Convenção de Ramsar". 

Reunião de especialistas sobre o desenvolvimento e o meio ambiente (Suiça). 

Lançamento do programa O homem e a biosfera (UNESCO). 

Publicação de The closing circle, de Barry Commoner. 

Publicação de The entropy law and the economic process, de Nicholas Georgescu-Roegen. 

1972 Convenção para a proteção das focas na Antártida (Londres). 

Publicação do relatório Limites do Crescimento. 

Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente Humano (Estocolmo – Suécia). 

Convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, chamada de ―Convenção de 

Paris‖. 

Convenção sobre a prevenção da poluição das mares resultantes da imersão dejetos. 

Criação do PNUMA. 

Criação do Comitê Científico para a Pesquisa na Antártida (SCAR). 

Publicação do manifesto The blueprint to survical, The Ecologist. 

1973 Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora selvagens ameaçadas 

de extinção, chamada de ―Convenção de Washington‖. 

Convenção internacional para Prevenção da poluição pelos navios (Londres – Inglaterra). 

Acordo sobre a conservação dos ursos polares. 

1974 Convenção entre a Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia para a proteção do meio ambiente 

(Estocolmo – Suécia). 

Convenção sobre a proteção do meio marinho na Zona do mar Báltico. 

O PNUMA cria o programa sobre os mares regionais. 

Convenção sobre a prevenção da poluição marinha de origem telúrica (Paris – França). 

Declaração sobre o estabelecimento de uma nova ordem econômica mundial. 

Declaração de Cocoyoc (México). 

Fundação do birô europeu para o meio ambiente. 

Fundação do Institute for Social Ecology. 

Publicação de The implementation of environmental policies, de Karl W. Kapp. 

Publicação de Environment and styles of development, de Ignacy Sachs. 

1975 Publicação de Strategy for tomorrow, Edward Goldmith. 

Publicação de energy and economic myths, Nicholas Georgescu-Roegen. 

Publicação do Relatório Dag-Hammarskold, PNUMA. 
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Quadro 2 – Cronologia 1970-1990 – Período de emergência do desenvolvimento sustentável (continuação). 

Data Evento 

1976 Conferência das Nações Unidas sobre hábitat humano (Vancouver – Canadá). 

Convenção para a proteção do mar Mediterrâneo contra a poluição (Barcelona – Espanha). 

Convenção sobre a proteção da natureza no Pacífico Sul, chamada de convenção de Àpia (Ápia). 

Convenção sobre a defesa do patrimônio arqueológico, histórico e artístico das nações americanas, 

chamada de ―Convenção de São Salvador‘ (Santiago – Chile). 

Convenção sobre a proteção do Reno contra a poluição química (Bonn – Alemanha). 

Convenção sobre a interdição de utilizar as técnicas de modificação do meio ambiente para fins 

militares ou para quaisquer outros fins, chamada de Enmod (Nova York – EUA). 

Publicação do Symbiosis between the Earth and Humankind, de René Dubos. 

1977 Conferência das Nações Unidas sobre a água (Mar del Plata – Argentina). 

Conferência das Nações Unidas sobe a desertificação (Nairóbi – Quênia). 

1978 Acidente na central nuclear de Three Mile Island (EUA). 

Convenção sobre a futura cooperação multilateral na pesca do Atlântico noroeste (NAFO). 

Tratado com vistas à cooperação amazônica (Brasília – Brasil). 

1979 Diretiva da CEE concernente à conservação das aves selvagens, chamada de ―Diretiva aves‖. 

Conferência mundial sobre o clima (Genebra – Suíça). 

Convenção sobre a conservação das espécies migrantes pertencentes à fauna selvagem (Bonn – 

Alemanha). 

Simpósio das Nações Unidas sobre as inter-relações entre recursos naturais, meio ambiente, 

população e desenvolvimento (Estocolmo – Suécia). 

Conferência das Nações Unidas sobre a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento. 

Convenção sobre a conservação da vida selvagem e do meio natural na Europa, chamada convenção 

de Berna (Berna – Suíça). 

Os suíços elegeram o primeiro deputado ―verde‖ no mundo (outubro). 

Convenção modelo sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância, seguida de quatro 

protocolos em 1984, 1985,1988 e 1991 (Genebra – Suíça). 

1980 Formação do partido verde alemão (janeiro). 

Convenção sobre a futura cooperação multilateral na pesca do Atlântico nordeste (Londres – 

Inglaterra). 

Declaração de procedimentos e de políticas ambientalistas ligadas ao desenvolvimento econômico, 

aprovada pelo Comitê das Instituições Internacionais para o desenvolvimento da proteção ambiental 

(CIIDPA). 

A UICN e o PNUMA lançam a estratégia conservacionista mundial. 

Convenção sobre a conservação da fauna e da flora marítimas da Antártida (Canberra – Austrália). 

Lançamento da estratégia World Conservation strategy: living resouces conservation of sustainable 

development – IUCN. 
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Quadro 2 – Cronologia 1970-1990 – Período de emergência do desenvolvimento sustentável (conclusão). 

Data Evento 

1981 Decênio da água (ONU, 1981-1990). 

Conferência Internacional sobre os recursos fitogenéticos (Roma – Itália). 

Conferência das Nações Unidas sobre as fontes de energia novas e renováveis (Nairóbi – Quênia). 

Convenção sobre a cooperação para a proteção e o desenvolvimento do meio marinho e das zonas 

costeiras das regiões da África ocidental e central. 

1982 Sessão especial do PNUMA para celebrar o 10º aniversário da Conferência de Estocolmo. 

A comissão Baleeira Internacional vota a proibição gradual da caça à baleia, durante três anos. 

Aprovação da Carta Mundial da Natureza pela Assembleia Geral da ONU (outubro). 

Convenção acerca da conservação do salmão no Atlântico norte (Reykjavik – Islândia).  

Convenção do Benelux sobre a conservação da Natureza e da proteção das paisagens (Bruxelas – 

Bélgica). 

Convenção das Nações Unidas sobre o direito marítimo (Mondego Bay – Jamaica) em vigor: 1994. 

1983 Convenção para a proteção e exploração do meio marinho na região das Caraíbas, chamada de 

―Convenção de Cartagena‖ (Cartagena das Índias). 

Diretiva da CEE concernente à importação pelos Estados membros de peles filhotes de focas e de 

produtos derivados, chamada de ―Diretiva filhotes de focas‖. 

Os ―verdes‖ alemães conquistam suas primeiras cadeiras no Bundestag (março). 

Acordo Internacional sobre as madeiras tropicais (Genebra – Suíça). 

Criação da comissão mundial sobre o meio ambiente e o desenvolvimento chamada de ―Comissão 

Brundtland‖ (ONU).  

1984 Acidente na usina química da Union Caribe em Bhopal (Índia). 

1985 Convenção para a proteção, a gestão e a exploração do meio marinho e das zonas costeiras da região 

da África oriental, chamada de ―Convenção de Nairóbi‖. 

Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. 

Acordo da Anase sobre a conservação da natureza e dos recursos naturais (Kuala Lumpur – Malásia). 

1986 Acidente na central nuclear de Chernobly (Ucrânia). 

Convenção sobre a notificação rápida de um acidente nuclear (Viena – Áustria). 

O Cius inicia o Programa Internacional Geosfera-biosfera. 

Convenção sobre a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente  da região do Pacífico Sul, 

chamada de ―Convenção de Nouméa‖. 

1987 Publicação de Nosso futuro comum ou relatório Brundtland). 

Protocolo de Montreal 

1989 Proposta da Convenção de Basiléia, UNEP. 

Fonte: Adaptado de Prestes (2005). 

 

 

 

 



  

105 

2.5 Terceiro marco: implementação de ações para o desenvolvimento sustentável (1990-

2012) 

 

A partir da década de 1990, houve uma maior conscientização sobre a importância das 

temáticas ―meio ambiente e ―desenvolvimento sustentável‖ e cobrança dos consumidores por 

procedimentos empresariais condizentes com a preservação ambiental. Esses temas geraram 

significativo interesse e motivação, tanto no meio acadêmico com a apresentação de artigos 

quanto no meio empresarial com a instituição de prêmios, departamentos especializados, 

indicadores de sustentabilidade e peças publicitárias. (VIOLA, 1998). 

Buscou-se na década de 1990, a implementação de programas de ação para o 

desenvolvimento aliado à conservação ambiental e com justiça social. (UNEP, 2004). A 

mesma década foi marcada ainda pela profusão de iniciativas voltadas para quantificação de 

aspectos sociais e ambientais relacionados ao desenvolvimento sustentável, sendo propostos 

diversos sistemas de indicadores e índices sintéticos para tal fim. (SCANDAR NETO, 2006). 

O meio ambiente e a sustentabilidade tornam-se categorias importantes para a 

competição interterritorial e interurbana: para atrair capitais, a ―ecologia‖ e a 

―sustentabilidade‖ podem tornar-se apenas símbolo, uma marca que se quer atrativa. 

(ACSERALD, 2010). 

A Conferência de Berges em Ação para um futuro comum, em 1990, fez com que o 

conceito de desenvolvimento sustentável ganhasse status internacional. (ALVES, 1993). 

A segunda Conferência Mundial da Indústria sobre o gerenciamento ambiental foi 

realizada na Holanda pela Câmara Internacional do Comércio, na qual foi proposta e assinada 

a Carta Empresarial para o desenvolvimento sustentável, com quinze princípios para o 

estabelecimento de um sistema de gestão empresarial. (GODOY, 2009 apud KAVINSKI, 

2009). 

A partir dessa Carta, deu-se a criação do Conselho Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (World Bussines Council for Sustainable Development – WBCSD), ligado à 

ONU, que tinha com o objetivo oportunizar a participação nas discussões internacionais sobre 

o desenvolvimento sustentável além de estimular a adoção de metas de redução dos resíduos 

industriais e das emissões dos gases do esfeito estufa – GEEs. (UNEP, 2013). 

Foi realizada, em 1990, a Segunda Conferência Mundial sobre o Clima. Naquele 

mesmo ano, foi publicado o primeiro relatório de avaliação do Intergovernmental Panel on 

Climate Change – IPCC, que alertava sobre a ação humana para o aquecimento global. O 
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relatório serviu de estimulo para a concepção da Convenção em Mudanças climáticas em 

1990. O segundo relatório foi publicado em 1995. 

O marco principal dessa década foi a Conferência das Nações Unidas em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (United Nations Conference on Environment and Development 

– UNCED). A declaração do Rio, como destaca Michel Prieur (1993), estabeleceu uma 

solidariedade internacional nova, que se apóia em dois princípios: i) o das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas; e, ii) o reconhecimento pelos países desenvolvidos de sua 

responsabilidade na degradação do meio ambiente mundial. Os compromissos firmados no 

Rio, formulados na Agenda 21 e nas convenções reconhecem a interdependência do 

desenvolvimento e do meio ambiente e fundamentam a ação internacional sobre a cooperação, 

a realização de projetos conjuntos, a partilha de vantagens e o fortalecimento de competências 

nacionais. (SOUTO, 2011). 

No entanto, para Oliveira (2009 apud KAVINSKI, 2009, p. 58), a realização da Eco-

92 constitui-se como uma estratégia de reorganização do capitalismo vigente e não como uma 

mudança no modelo de produção: 

 

―Em uma primeira análise, a Eco-92 foi a grande responsável pelo acordo de 

celebração do modelo de desenvolvimento sustentável em caráter global, com a 

adoção da Agenda 21 como receituário dos países signatários. Mas o verdadeiro 

acerto ocorreu anteriormente, na conferência da cúpula G-8, em 1989, antes da 

convocação da CNUMA, quando os sete países mais poderosos economicamente do 

mundo fizeram um apelo no sentido da adoção imediata, em âmbito mundial, de 

políticas baseadas no desenvolvimento sustentável. O empresariado de maior 

estatura internacional também adotou a cartilha do novo modelo, pactuado na 

Segunda Conferência Mundial da Indústria sobre o Gerenciamento ambiental, 

organizada pela Câmara Internacional do Comércio. Através da assinatura de um 

catálogo de diretrizes intitulado ―Carta Empresarial para o desenvolvimento 

sustentável‖, esta conferência, que ocorreu no ano de 1991, também estimulou a 

adoção de práticas administrativas que efetivem esta nova estratégia de progresso 

econômico. Outros grupos empresarias, que se enquadram Europa, Estados Unidos, 

Canadá, Japão, Índia e Malásia, também empreenderam mecanismos de 

regulamentação ambiental de acordo com os ensinamentos da sustentabilidade. A 

adoção imediata dos pressupostos do Relatório Brundtland pelas nações mais 

poderosas e pelo empresariado internacional não ocorreu por cooptação ou mudança 

de prioridades: o desenvolvimento sustentável nasceu no âmago do pensamento da 

classe dominante, e utiliza os pressupostos do conservacionismo juntamente com um 

ensinamento do universo econômico de gestão e negócios: o ―Princípio da 

Precaução‖.‖ 

 

No entanto, para que se possa avaliar o impulso dado pelo Rio-92, aos processos de 

negociação ambientais internacionais, é preciso enfatizar que do total de 1.075 acordos 

multilaterais firmados até o final de 2011, um terço se deram nos dois decênios que separaram 
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a Conferência de Estocolmo da Cúpula da Terra (1971-1991), e quase metade nos dois 

decênios posteriores. (VEIGA, 2013). 

Como resultado da Eco-92, originou-se a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mais tarde denominada como Carta da Terra; seu 

texto foi aprovado somente em 2000, após esforços do PNUMA e da Cruz Verde 

Internacional, contado com apoio financeiro do governo holandês. (KAVINSKI, 2009).
44

 

Logo depois, também resultante da Eco-92, a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica (Convention on Biological diversity – CBD) foi o primeiro acordo global em 

conservação e uso sustentável da biodiversidade. O Protocolo de Cartagena sobre a 

biossegurança, aprovado em 2000 e ratificado por cento e oitenta e dois países em 2001, trata 

dos riscos potenciais do comércio e dos acidentes com organismos geneticamente 

modificados. 

No mesmo ano, a Convenção das Nações Unidas em Mudanças Climáticas (United 

Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC) tinha como objetivo a 

estabilização das emissões dos GEEs, de modo a prevenir a interferência das atividades 

antrópicas no clima global. A partir do segundo relatório de avaliação do clima global, 

publicado em 1995, foi adotado o Protocolo de Kyoto, em 1997, ratificado até 2001 por 

oitenta e quatro países, com exceção dos EUA. (UNEP, 2004). 

Ao mesmo tempo, o grande empecilho ao progresso da governança ambiental global 

foi o Protocolo de Kyoto. É verdade, contudo, que um sério obstáculo a qualquer tipo de êxito 

já havia começado a aparecer no terceiro artigo da própria Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança Climática, assinada na Rio-92: o tão badalado ―princípio das 

responsabilidades comuns‖, que disfarçadamente pretendeu corrigir o 24º princípio da 

Declaração de Estocolmo.
45

 

                                                 
44

 Tal cenário tem como principais atores: os Estados, as Organizações Infra Governamentais – OIGs, as 

empresas transnacionais, as ONGs e os indivíduos. O aparecimento de novos atores não significa que o 

Estado tenha perdido sua força, mas que são influenciados pelos demais, principalmente pela Organização 

das Nações Unidas, especialmente PNUMA. As ONGs desempenham papel importante na iniciativa de 

proposições de cooperação, na implementação de projetos e vigilância continua. Elas fornecem perícia, 

memória histórica e continuidade na política Internacional ambientalista. Mas a importância real das ONGs 

na estrutura internacional da cooperação ainda é ambígua, repousando com frequência sobre dados 

fornecidos por elas próprias. As ONGs sucumbem à propensão bem compreensível de concluir que todo 

progresso constatado é necessariamente ligado às suas ações concomitantes. Enquanto os Estados consideram 

que as ONGs devem assumir essencialmente uma função de coleta e difusão de informação, elas desejariam 

ultrapassar seu papel de cão-de-guarda. Reivindicam, por isso, o direito de participação nas decisões, o 

direito de observância das atividades das OIGs e o direito de ação judiciária em nome do ambientalismo. 
45

 Estabelece o seguinte princípio: ―Todos os países, grande ou pequenos, devem tratar das questões 

internacionais relativas à proteção e melhoria do meio ambiente com  espírito de cooperação e em pé de 

igualdade.‖ 
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Segundo Veiga (2013), do ponto de vista ético, as responsabilidades nacionais 

deveriam ser proporcionais às emissões decorrentes do consumo da população de cada país, 

combinadas às suas diferentes capacidades de inovação tecnológica para a transição a uma 

economia de baixo carbono. Em vez disso, prevaleceu um perverso critério político de 

diferenciação: foram responsabilizadas exclusivamente as nações pioneiras no processo de 

industrialização por terem realizado suas emissões numa época em que até mesmo a 

comunidade científica desconhecia a gravidade do efeito estufa. 

A mesma lógica se deu para a Convenção para Combate à Desertificação, em 1994 

(United Nations to Combate desertification – CCD), não recebeu tanta atenção dos países, 

uma vez que os países industrializados se opunham à ideia de que ―deveriam ter qualquer 

responsabilidade financeira no combate á desertificação.‖ (UNEP, 2004). 

A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável ou Rio+5, realizada em 

1997, tinha como objetivo avaliar os progressos alcançados em relação às metas da 

conferência de 1992. A conclusão foi de que os objetivos da Agenda 21 não tinham sido 

alcançados. (UNEP, 2004). 

A Ação Global dos Povos reuniu milhares de organizações em 1998, em Genebra, 

Suíça. O movimento culminou em uma manifestação mundial ocorrida em 1999, quando 

diversos países realizaram concomitantemente seus dias de ação global e uma multidão de 

manifestantes impediram a chegada de vários delegados da OMC na sua conferência realizada 

no mesmo ano em Seatle. 

Apesar de muitas iniciativas da década de 1990 voltadas à discussão de aspectos 

relacionados à sustentabilidade socioambiental terem partido de organismos multinacionais e 

de Estados Nacionais, o tema interessou ao meio empresarial, seja por conscientização do 

papel fundamental das empresas na resolução da problemática ou pelo vislumbre de novas 

oportunidades, de onde vem a crítica de Ascselrad (2010, 2010, p. 10-110): 

 

―A partir dos anos 1990, [...] o ―meio ambiente‖ é visto como ―oportunidades de 

negócios‖ [...]; o meio ambiente e a sustentabilidade tornam-se categorias 

importantes para a competição interterritorial e interurbana; para atrair capitais. A 

―ecologia‖ e a ―sustentabilidade‖ podem tornar-se apenas um símbolo, uma marca 

que se quer atrativa.‖ 

 

No ano de 2000, foi realizada a Cúpula do Milênio (Millennium World Summit), em 

Nova York, EUA, sendo a Declaração do Milênio (Millennium Declaration) resultante da 

reunião, aprovada em setembro de 2001 pelos cento e quarenta e sete chefes de Estado e de 

Governo e cento e noventa e um Estados membros. A declaração estabelecia oito objetivos, 
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dezoito metas e quarenta e oito indicadores de desenvolvimento do milênio, que descrevem o 

que é necessário para a redução da pobreza e o alcance do desenvolvimento sustentável em 

vinte e cinco anos. (PNUMA, 2010). Várias empresas aderiram àquele movimento, inclusive, 

as instituições financeiras. 

Nesse mesmo ano foi realizada o Fórum Mundial da Água (World Water Fórum) e 

publicado o terceiro relatório do IPCC o qual apontava que o aquecimento global continuava 

aumentar. Já em 2001, ocorreu a Convenção de Estocolmo em Poluentes Orgânicos 

Persistentes (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) e a realização, em 

Doha, Qatar, da IV Conferência Ministerial do Comércio (Fourth Word Ministerial 

Conference) pela OMC. O documento oriundo dessa conferência, a Declaração de Doha, 

gerou muitas polêmicas, uma vez que outorga à OMC um novo mandato, que permitia ao 

órgão arbitrar sobre conflitos referentes aos temas ―comércio‖ e ―meio ambiente‖. 

(KAVINSKI, 2009). 

Com a proliferação de convenções e acordos desde os anos 1990, com seus 

respectivos secretariados independentes, criou-se uma série de ameaças ao PNUMA. Tal 

Programa, conforme Veiga (2013), poderia vir a ser a principal vítima de seu próprio sucesso. 

Tantos feitos haviam gerado sérias incoerências e fragmentações devido à multiplicação de 

instâncias decisórias autônomas, o que impedia que o sistema das Nações Unidas pudesse 

coordenar as instituições criadas no quarto de século que se seguiu à Conferência de 

Estocolmo. 

Neste sentido, cinco anos antes da terceira megaconferência, em Johanesburgo, África 

do Sul, surgiram debates políticos e acadêmicos complicados e bastante confusos sobre a 

inevitabilidade de uma profunda reforma da governança ambiental global, mas quase 

inteiramente focada no sistema da ONU. 

Para Veiga (2013), quatro características estruturais acabaram por inibir seu 

desempenho, a saber:  

1) Sua autoridade foi seriamente restringida pelo Status que lhe foi atribuído no 

complexo sistema das Nações Unidas, como programa em vez de agência 

especializada; 

2) Mais atenção foi dada às necessidades e demandas dos Estados-membros do que à sua 

missão global; 

3) Sua estrutura financeira permitiu aos países perseguir seus próprios interesses, usando-

a para fazer avançar suas próprias agendas, em detrimento de atividades internacionais 

ou globais; e 
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4) A distância física dos centros de atividade política afetou negativamente sua 

capacidade de coordenar vários temas ambientais relacionados a outras instâncias, 

bem como sua capacidade de atrair pessoal de alto nível. 

 

Dando continuidade aos trabalhos a ONU, esta realizou em 2002, a Conferência 

Rio+10, na África do Sul, criando o ―plano para instrumentalização de ações com objetivos de 

orientar políticas nacionais e mundiais em busca do desenvolvimento sustentável.‖ 

(KAVINSKI, 2009, p. 62). A declaração do Rio, de 1992, a Declaração do Milênio, de 2000, 

e a declaração de Johanesburgo, de 2002 continham recomendações para redução dos padrões 

mundiais de produção e consumo, de modo a atender os objetivos do desenvolvimento 

sustentável  

Para Kavinski (2009), em tal período, o controle dos recursos naturais sai das mãos do 

Estado para as mãos das empresas, já que outorgavam à OMC direito para: 

a) Aumentar o controle das corporações sobre os recursos naturais, permitindo que as 

decisões sobre seu uso se baseiem cada vez mais em demandas no curto prazo dos 

mercados financeiros mundiais; 

b) Intensificar a exploração dos bosques, a agricultura e a pesca orientadas para 

exploração, bem como a queima de combustíveis fósseis, a mineração e a exploração 

de outros recursos naturais; 

c) Eliminar mais políticas de conservação e de desenvolvimento comunitário por 

considerá-las barreiras injustas para o comércio; 

d) Determinar quem se apropria dos remanescentes dos recursos naturais mundiais em 

grave processo de degradação; e 

e) Subordinar os acordos ambientais multilaterais aos direitos para corporações 

estabelecidas nas regulamentações da OMC. 

 

O debate sobre as mudanças climáticas continuou com a IX Conferência das Partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática – COP-9, realizada em 

Moscou, em 2003, que teve por objetivo a ratificação do Protocolo de Kyoto pela Rússia. 

Diante da insegurança econômica com os russos, o presidente Vladimir Putin não ratificou o 

protocolo e adiou sua decisão para 2004. O governo russo também reforçou as incertezas 

científicas sobre a existência do aquecimento global, seguindo o discurso do governo norte-

americano. (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008). 
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Em 30 de setembro de 2004, a Rússia ratificou sua adesão ao Protocolo de Kyoto na X 

Conferência das Partes da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática – 

COP-10. Já em 16 de fevereiro de 2005, o Protocolo de Kyoto entrava em vigor. 

Em 2007, o IPCC publica o primeiro de três volumes de seu quarto relatório de 

avaliação sobre mudanças climáticas. A terceira Conferência sobre o clima mundial, realizada 

em Genebra, em 2009, reiterou a preocupação com a capacidade das atividades humanas em 

alterar o clima global. A publicação do quinto relatório do IPCC sobre mudanças climáticas 

está previsto para 2013. Nesse mesmo ano, foi realizada a XV Conferência das Partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Copenhague, 

Dinamarca, que não originou nenhum acordo multilateral. 

O marco principal desse período foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável – CNUDS, conhecida também como Rio+20, realizada entre os 

dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, cujo objetivo era discutir 

sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Considerado 

o maior evento já realizado pela Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação de 

chefes de Estados de cento e noventa nações que propuseram mudanças, sobretudo, no modo 

como estão sendo usados os recursos naturais do planeta. Além de questões ambientais, foram 

discutidos durante a CNUDS, aspectos relacionados à questões sociais, como, por exemplo, a 

falta de moradia, entre tantos outros. (ONU, 2012). 

As compras públicas sustentáveis foram tema de debate no painel da Rio +20. Várias 

lideranças públicas apresentaram seus programas e ações para inclusão de requisitos 

socioambientais nos processos de licitações. Foi a primeira vez no cenário internacional que 

tal tema foi debatido. Especialistas que participaram do painel elegeram compras públicas 

sustentáveis como uma das três recomendações da sociedade civil para a Rio +20 na área de 

produção e consumo. (BRASIL, 2013) 

Apesar de todo o avanço nas discussões e entendimentos da comunidade internacional 

sobre os cuidados exigidos pela conservação do meio ambiente, alguns poucos indicadores 

são suficientes para perceber que chega a ser frenético o processo político global com esse 

foco. Mesmo deixando de lado os acertos bilaterais, em apenas sete anos – 2005-2011 – foram 

assinados vinte e dois acordos, cinquenta e nove aditivos e dez protocolos. A cada semestre, 

os corpos diplomáticos têm sido chamados a participar, em média, de quarenta reuniões de 

negociações multilaterais sobre questões ambientais. (IISD, 2013) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Debate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%B5es_sociais
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Quadro 3 – Cronologia 1991-2012 – Período de ações para o desenvolvimento sustentável (continua). 

Data Evento 

1991 A Convenção sobre a conservação da fauna sobre o meio ambiente mundial (FMAM). 

Convenção de Bamako sobre a importação e a gestão dos resíduos perigosos na África. 

Convenção europeia sobre os estudos de impacto num contexto transfronteiriço. 

Protocolo do tratado sobre a Antártida relativo à proteção do meio ambiente (Madri – Espanha). 

Segunda Conferência mundial da indústria sobre o gerenciamento ambiental – Holanda. 

Publicação de Caring for the Earth: a estrategy for sustainable living, IUCN, WWF e UNEP. 

Conferência mundial das ONGS – ―Raízes do futuro‖ (Paris – França). 

1992 Criação pela CEE Programa life (instrumento financeiro para o meio ambiente). 

Diretiva da CEE concernente à conservação dos Habitats naturais,  

bem como da fauna e da flora selvagens. 

Conferência sobre o meio ambiente e o desenvolvimento (Rio de Janeiro – Brasil). 

Agenda 21, declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável – 

Carta da Terra. 

Convenção-modelo sobre as mudanças climáticas (Rio de Janeiro – Brasil). 

Convenção sobre a diversidade biológica (Rio de Janeiro – Brasil). 

Convenção para a proteção do meio ambiente marinho do Atlântico nordeste. 

1993 Primeira sessão da CDD. 

Convenção europeia sobre a responsabilidade civil no domínio de danos resultantes de atividades 

perigosas para o meio ambiente. 

Conferência mundial para os direitos humanos (Viena - Áustria). 

1994 Entra em vigor do Tratado de Maastricht. 

Entra em vigor o Nafta. 

Aprovação do acordo internacional sobre madeiras tropicais. 

Conferência mundial sobre o desenvolvimento durável dos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento. 

A comissão baleeira internacional resolve criar um ―santuário‖ para as baleias no oceano Antártico. 

Convenção das Nações Unidas sobre a luta contra a desertificação nos países gravemente atingidos 

pela seca/e ou pela desertificação, particularmente na África. 

Conferência internacional sobre população e desenvolvimento, Cairo. 

1995 Primeira Conferência das partes interessadas na CCC – Consumo combustíveis fósseis (Berlim). 

1996 A CDD cria grupo intergovernamental sobre as florestas. 

Tratado sobre a conservação e a gestão dos cardumes de peixes-voadores e dos cardumes dos peixes 

grandes migrantes. 

Acordo sobre o programa de Ação Mundial para a proteção do meio ambiente Marinho contra a 

poluição terrestre (PNUMA). 

Segunda Conferência das partes interessadas na Convenção sobre a diversidade biológica –CDB 

(Jacarta). 

O segundo relatório do GIEC concluir pela influência antrópica sobre o clima. 

Cúpula mundial sobre o desenvolvimento social – Copenhagen. 
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Quadro 3 – Cronologia 1991-2012 – Período de ações para o desenvolvimento sustentável (conclusão). 

Data Evento 

1996 Segunda conferência das Nações Unidas sobre os estabelecimentos humanos (Habitat II) (Istambul – 

Turquia). 

Segunda Conferência das partes interessadas na CCC. 

Congresso mundial da UICN (Montreal – Canadá). 

Terceira Conferência das partes interessas na CDB (Buenos Aires – Argentina). 

Cúpula mundial da alimentação – FAO (Roma – Itália). 

1997 Sessão extraordinária da CDD sobre a implementação da Agenda 21. 

Sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU sobre a implementação da Agenda 21. 

1998 Lançamento do Ação Global dos povos (Genebra – Suíça). 

2000 Publicação de Nós, os povos: o papel das Nações Unidas no século XXI, Kofi Annan. 

Fórum Mundial da Água. 

Cúpula do Milênio (Nova Yorque – EUA). 

2002 Proposta da convenção de Estocolmo em Poluentes Orgânicos Persistentes, UNEP. 

Quarta conferência ministerial do Comércio (Doha – Catar). 

2003 Cúpula Mundial sobre o desenvolvimento sustentável ou Rio +10 (Johanesburgo – África do Sul). 

Cúpula mundial da alimentação +5 (Roma – Itália). 

2005 Conferência sobre Biodiversidade (Paris – França). 

Protocolo de Kyoto entre em vigor. 

2006 Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (Nairóbi – Quênia). 

Fórum mundial do turismo para paz e o desenvolvimento sustentável (Brasil). 

Conferência das partes da convenção sobre a diversidade biológica (Brasil). 

2007 Conferência sobre mudanças climáticas (Bali – Indonésia). 

Conferência internacional em mudanças climáticas e turismo (Genebra – Suíça). 

Conferência das partes da convenção internacional sobre combate à desertificação (Espanha). 

Publicação do primeiro volume do quarto relatório de avaliação sobre mudanças climáticas. 

2008 Evento sobre objetivos do milênio (EUA). 

2009 Terceira conferência mundial do clima (Genebra – Suíça). 

Décima quinta conferência sobre mudanças climáticas (COP15) (Copenhague – Dinamarca). 

Cúpula mundial em segurança alimentar (Itália). 

2010 Cúpula sobre os objetivos do milênio (EUA). 

Encontro da Assembleia Geral da ONU em contribuição ao ano internacional da biodiversidade 

(EUA). 

2012 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) - Rio+20 (Rio de 

Janeiro – Brasil). 

Fonte: Adaptado de Preste (2005). 
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2.6 Consideração final 

 

No período, verifica-se uma lógica conservacionista com a preocupação do 

desaparecimento de certas espécies, o que garantiu as atividades recreativas e ampliou a 

cooperação internacional no domínio ambientalista. As ações ocorriam essencialmente entre 

países industrializados. Elas comprometiam principalmente os Estados e as ONGs científicas 

e foram os cientistas que enfatizaram suas inquietações no plano internacional. Nesse período 

surgiram as organizações e associações cujos interesses econômicos estavam ameaçados pela 

destruição de recursos naturais. 

A emergência das questões ambientais surge a partir da década de 1970, no primeiro 

plano das relações internacionais, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento. As sociedades civis das democracias industrializadas se mobilizaram em 

favor da proteção dos meios ambientes locais e regionais. Surge um novo jogo político, 

iniciado pelos grupos locais em todas as zonas geográficas, incluindo grupos com pouco ou 

nenhum interesse pela política internacional. O meio ambiente torna objeto de políticas 

públicas, enquanto medidas jurídicas e instituições se multiplicam nos níveis nacional e 

internacional. 

Já no terceiro período tem-se a busca de uma nova definição para o desenvolvimento 

que levasse em conta a conservação ambiental e a justiça social, e o estabelecimento, sem 

precedentes, de diversas conferências e convenções internacionais, pela formulação e 

proposta de instrumentos de avaliação e controle e pela incorporação de políticas de 

responsabilidade social nas empresas. Esse período é marcado pelo acirramento, de forma 

globalizada, na demanda social por um comportamento mais harmonioso com a sociedade e 

com o meio ambiente. 

Neste sentido, destacou-se como marco principal do desenvolvimento sustentável o 

Clube de Roma, com o relatório Limites do crescimento, cuja proposta era repensar a 

conjuntura mundial a partir da ótica industrial dominante, já que os seus integrantes eram, em 

grande parte, importantes líderes empresarias. Seus trabalhos sempre contaram com o 

financiamento da Fundação Volkswagen, da FIAT, da Fundação Ford, da Royas Dutch Shell, 

da fundação Rockfeller etc. Entre seus integrantes, figurava Maurice Strong, executivo 

canadense e milionário self-made, com inúmeros empreendimentos (como Petro-Canadá), que 

mais tarde seria secretário geral da ONU em assuntos sobre meio ambiente, inclusive nas 

Conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente (1972 e 1992) e grande interlecutor do 

desenvolvimento sustentável enquanto novo padrão de ação global. 
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O caráter catastrófico, que indicava a fome, a poluição e o crescimento demográfico 

como vilões de um futuro sombrio, ressaltava a importância da contenção do crescimento e 

proclamava a adoção da política do ―crescimento zero‖ para todos os países, sendo esta a 

maior critica ao trabalho onde condenaria a maioria dos países a situações de permanente 

desenvolvimento e a manutenção da lógica capitalista. 

O relatório Limites do crescimento gerou controvérsias. A crítica mais severa ao 

referido relatório foi realizada pela Universidade de Sussex, na Grã-Bretanha, que afirmava 

que tal documento consistia no ―fetichismo do computador‖ com conseqüente fraqueza da 

metodologia, do valor técnico e do modelo e na própria ideologia dos seus criadores. Trata-se 

de uma redescoberta das leis da natureza por um computador, a fim de provar a falácia do 

desenvolvimento industrial. Por outro lado, o estudo foi importantíssimo para as questões 

ambientais, pois se refere á questão do meio ambiente versus desenvolvimento no debate 

geopolítico, e que serviu de base para a Conferência de Estocolmo. 

A Conferência de Estocolmo foi, sem dúvida, a grande reunião da temática ambiental 

que teve uma dimensão politico-diplomática, mas foi palco do confronto entre os que 

defendiam a contenção do crescimento econômico e os desenvolvimentistas, que defendiam o 

crescimento econômico, ainda que com o ônus da poluição. O enfoque da conferência era 

criar uma colisão internacional para conter a poluição em várias formas, estimulando os 

governos nacionais a efetuarem a criação de políticas ambientais. 

Ao final da Conferência, ficaram evidentes as contradições com feições 

momentaneamente insuperáveis, entre os interesses econômicos calcados na divisão 

internacional do trabalho e os pressupostos ecológicos, e o referido encontro foi considerado 

um palco profundo desencontro entre o centro e periferia, e principalmente entre a economia e 

a ecologia porque o seu discurso ficou marcado pela centralidade do debate em torno do 

desenvolvimento econômico e das demandas do progresso, a obliteração da natureza, apesar 

de ser combustível desse progresso foi negligenciada. 

A publicação do Relatório Brundtland, em 1980, foi um marco principal para o 

desenvolvimento sustentável, cujo objetivo era mostrar que era possível o crescimento desde 

que todos os países, especialmente da periferia, sigam suas normas, em oposição aos limites 

do crescimento, que revelava os interesses dos países centrais em manter a divisão territorial 

do trabalho e também os conflitos entre o ―norte desenvolvido‖ e o ―sul subdesenvolvido‖. 

Aponta uma visão otimista ao contrário da obra ―limites do crescimento‖, lança com esta 

perspectiva uma cortina de fumaça nas contradições e conflitos com a instituição de uma ideia 
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capaz de preconizar um futuro comum para todos, por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento dentro do sistema capitalista: desenvolvimento sustentável. 

A crítica apontada sobre Relatório Brundtlant é sobre a utilização racional, ou seja, a 

conservação e a preservação das riquezas naturais, entendidas como ―recurso‖ para o sistema 

capitalista que apresenta um artífício de convencimento capaz de estruturar um novo modelo 

de produção eco-lucrativo. 

Sem dúvida, o maior esforço diplomático para as questões ambientais foi a 

Conferência Rio-92, onde é possível destacar o pensamento de André Aranha (2007, p. 86): 

―não se deve questionar nem corrigir o legado do Rio; deve-se melhorar e fortalecer os 

instrumentos que tornem possível a implementação mais efetiva de seus resultados.‖ Com 

essa intenção, ocorreu uma saturação temática ambiental após a ampla cobertura concedida a 

conferencia do Rio, fazendo com que o aspecto mais significativo da conferencia tenha sido, 

para alguns autores, ―o impacto midiático e seus efeitos conscientizadores‖. Mas fica evidente 

que esta saturação não implicou em alterações nas formas de produzir, e tampouco aludiu uma 

diminuição no processo de dilapidação das riquezas naturais. Ao contrário, a explosão 

midiática do meio ambiente se tratou da ampliação de um tema sem que houvesse qualquer 

mudança no conteúdo do modo de produção e na maneira de se apropriar das riquezas 

naturais. Aliás, criou-se um novo mercado para a ―sustentabilidade‖, com mercado específico, 

pessoal qualificado, departamentos nas empresas e marketing próprio. 

A Agenda 21 foi o principal documento da Rio 92. Trata-se de um acordo que não cria 

vínculos legais e que tornam sua implementação mandatória para os atores que o assinaram 

com diretrizes gerais para implementação do desenvolvimento sustentável. É possível 

implementar uma agenda com apenas noções gerais? 

Com a mesma lógica das demais conferências, a Rio +20 terminou sobre críticas e 

com a assinatura de cento e oitenta e oito países do documento Futuro que queremos, que 

reafirma os compromissos assumidos nos encontros anteriores.  

Do ponto de vista das empresas, a participação na Rio+20 representou a assinatura de 

quase setecentos acordos, que foram encaminhados ao embaixador Sha Zukang, secretário-

geral da Rio+20, o que representa investimentos superiores a US$ 500 bilhões. Outro ponto 

de destaque foi o acordo em que todas as instituições de ensino superior do Brasil se 

comprometem a incluir o tema sustentabilidade em seus currículos. As empresas também 

estiveram presentes em estandes montados no ―Parque dos Atletas‖, área próxima ao 

Riocentro, onde iniciativas de baixo carbono e de sustentabilidade foram apresentadas a 

milhares de visitantes. A forte participação das empresas evidenciou o que muitos militantes 
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sociais anunciavam: que a Rio+20 foi uma oportunidade de reconstrução do capitalismo, 

agora tingido de verde. 

A falta de financiamento para implementar um novo modelo econômico também 

chamou a atenção. Não foi aprovado no documento final um aporte de US$ 30 bilhões para 

um fundo de ajuda à transição econômica dos países mais pobres. No entanto, na mesma 

semana, durante a reunião do G20, no México, foi aprovado um reforço de US$ 456 bilhões 

para o Fundo Monetário Internacional (FMI), dos quais US$ 75 bilhões oferecidos pelos 

emergentes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em uma clara indicação 

de que a prioridade é ―salvar o capitalismo‖. 

O desenvolvimento sustentável surge, então, a partir das discussões dos atores nos 

marcos ordenadores, em especial, a Conferência Rio-92, que acrescenta o adjetivo 

―sustentável‖ ao termo ―desenvolvimento‖, decorrente dos debates sobre desenvolvimento e 

crescimento econômico, todos eles derivados dos princípios da teoria econômica liberal 

clássica. 

Havia, portanto, com a emergência de uma nova releitura dos princípios liberais, o 

capitalismo agregou predicados e adjetivos ao termo ―desenvolvimento‖, com intuito de 

continuar a aplicar seu novo receituário liberal, de forma a manter a mesma lógica de 

produção, sem as críticas ao sistema. Assim, com esta preocupação de justificar seus novos 

mecanismos de exploração do trabalho humano e dos recursos da natureza, o paradigma 

capitalista agregou o termo ―sustentável‖ ao termo ―desenvolvimento‖, como se fosse uma 

fórmula mágica capaz de superar todos os problemas que surgiram a partir da lógica de 

produção.  

Percebemos que as questões debatidas na governança global ambiental não diferem, 

portanto, daquelas do debate sobre a governança global do desenvolvimento apresentada no 

primeiro capítulo: desigualdade, tendências de mudanças e arquitetura organizacional. 

Diferentemente das prioridades da governança do desenvolvimento econômico, cujo tema 

desenvolvimento sustentável não está nas suas prioridades. 

Fica claro que ambas tinham um objetivo com as conferências mundias ambientais, 

cujos principais pilares edificados sobre a necessidade do capital em garantir um maior tempo 

de vida útil dos recursos naturais, matérias-primas essenciais à continuidade de sua cadeia 

produtiva, o que implica dizer que a maior preocupação que moveu governos, grupos 

econômicos e economistas no sentido de realização de inúmeras conferências mundiais, não 

foi a preocupação com a saúde ambiental do planeta, muito menos com as catastróficas 

questões sociais, mas estas iniciativas, em âmbito internacional, ocorreram como forma de dar 
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respostas às crises contínuas de um modelo econômico estruturalmente falido, diante da 

finitude dos recursos não renováveis da natureza, o que estagnaria a produção de mercadorias 

e poria por terra todos os princípios e fundamentos que sustentam o paradigma capitalista. 

A governança ambiental serve, sobretudo, para comprovar que os projetos 

desenvolvimentistas foram tremendos fracassos diante da lógica destrutiva do modelo 

capitalista de produção. As nações mais industrializadas passaram, a partir das conferências, a 

exigir dos países pobres ações que visassem à preservação de seus recursos naturais, que será 

em um futuro próximo, reservas estratégicas para a produção e expansão do capital, 

mantendo, assim, o bem-estar econômico e social das nações desenvolvidas, em especial, as 

elites capitalistas. Estas exigências criaram enormes tensões no interior das conferências, as 

quais demarcaram dois campos claros na geopolítica da utilização dos recursos naturais: os 

desenvolvidos que, em nome de um discurso de preservação dos recursos naturais, visam a 

qualquer custo, a manutenção do Status socioeconômico e na outra ponta, os países pobres 

que, por meio de um discurso contra a fome e a miséria reivindicam o direito de exploração 

desses recursos para também se desenvolverem. Estaria assim, criada a principal dicotomia do 

discurso do desenvolvimento sustentável: os países ricos querem continuar o padrão de 

desenvolvimento e os pobres querem ter o mesmo padrão de desenvolvimento dos ricos. 

Talvez seja essa a principal razão do desenvolvimento sustentável não ter saído do papel. 

Haveria uma solução para mudar esse panorama: leis internas que incorporasse as 

discussões dos debates internacionais e obrigasse os países a cumprirem os acordos com 

objetivo de alteração do modelo desenvolvimentista. Esse é o foco do próximo capítulo 

verificar se os resultados das discussões da governança ambiental (marcos ordenadores) foram 

incorporados na legislação ambiental (marcos legais) capazes de forçar uma alteração da 

situação ora aqui apresentada. 
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3 A FORMAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS AMBIENTAIS NA MODERNIDADE 

 

―Justiça tardia nada mais é do que injustiça 

institucionalizada.‖ 

Rui Barbosa 

 

―Uma sociedade cheia de direitos é uma sociedade vazia 

de justiça.‖ 

Eduardo Bittar 

 

3.1 Introdução 

 

A nova concepção do Direito que surge no a formação do Estado é congruente com os 

valores da modernidade: solidamente conjugado ao Estado, do qual ele aparece como a 

própria encarnação da razão; e o lugar reservado ao indivíduo na cena jurídica coincide com o 

processo de subjetivização, que marca o ingresso das sociedades ocidentais na modernidade. 

O aparecimento do Estado moderno envolveu um processo de racionalização do 

direito, marcado por um movimento duplo de laicização e de unificação; de um lado, o direito 

adquire a sua autonomia liberando-se da tutela da igreja. (ARNAUD, 1991); por outro lado, as 

ordenações reais substituem progressivamente, ao menos nos países da Europa continental, ao 

direito costumeiro, colocado sob o signo da diversidade. Concentrando em suas mãos o poder 

de coerção, o Estado pretende tornar-se a fonte exclusiva do direito, bem como o único 

detentor da força material; e a ordem jurídica estatal vai impor progressivamente a sua 

supremacia, substituindo-se, ou quando menos se superpondo, às ordens jurídicas 

preexistentes, e se tornando o único quadro jurídico de referência para o conjunto da 

coletividade. 

Essa promoção é acompanhada de profundas modificações na configuração da ordem 

jurídica: conduzindo o rigor formal muito longe do que as outras, a ordem jurídica estatal se 

caracteriza por uma racionalização do processo de produção do direito, atribuído a alguns 

órgãos especializados, com competências bem definidas; a execução das normas é garantida 

pela intervenção de aparelhos de coerção encarregados de reprimir falhas. O Estado tende a 

transformar-se na ―ordem jurídica total‖ (KELSEN, 1976, p. 28), que integra e reconduz a si 

todas as demais. 

Desse modo, o Direito moderno é concebido segundo um ―modelo piramidal‖, tendo 

como a base a teoria normativista de Hans Kelsen: o Estado aparece como a única fonte do 

direito, a única sede de juridicidade; e a regra de direito toma forma de comandos 

imperativos, que devem ser executados sob a ameaça de sanções. O universo jurídico 
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moderno se apresenta em uma ordem euclidiana (não existe senão um único espaço jurídico, o 

espaço estatal) e repousa sobre uma lógica ―aristotélica‖ (as soluções aplicáveis aos casos 

específicos são deduzida os de regras gerais). (OST, 1995).  

Essa racionalidade presumida do Direito é comprovada por seus atributos intrínsecos. 

Primeiramente, a sistematicidade: o Direito se apresenta como uma totalidade coerente, uma 

ordem unitária, vale dizer, um sistema de normas solidárias e hierarquizadas, reunidas entre si 

por relações lógicas e necessárias; essa sistematicidade que lhe confere clareza, simplicidade, 

certeza, atributos todos que serão considerados como inerentes ao direito. Em seguida, a 

generalidade: a realidade social é aprendida pelo Direito por meio de conceitos abstratos, 

reagrupados em categorias cada vez mais amplas e compreensivas; as soluções aplicáveis aos 

casos particulares podem ser deduzidos de regras gerais. (CHEVALLIER, 2009). Por fim, a 

estabilidade: inserindo-se em uma dimensão de duração, as normas jurídicas são dotadas de 

certa permanência; assim, cada um tem a possibilidade de prever antecipadamente as 

consequências dos próprios atos e conhecer a regra a que se submeterá. 

A racionalidade da produção jurídica é respaldada pela existência de uma doutrina 

jurídica que, esforçando-se para sistematizar as soluções particulares, contribui para ampliar a 

coerência e o rigor formais do Direito: trata-se não apenas de estabelecer encadeamentos 

necessários entre as produções jurídicas singulares, delas extraindo os princípios comuns 

subjacentes, mas, de construir as grandes sínteses, dando origem jurídica a sua unidade e 

colocando sob o império da razão. 

O Direito, então, é investido de uma autoridade, ligado à sua origem: é reputado como 

proveniente de um sujeito exterior e superior à sociedade; como efeito, a laicização não fez 

desaparecer essa dimensão transcendental, desembaraçando o direito do ―invólucro mágico ou 

religioso‖ que o recobre nas sociedades tradicionais; a autoridade que a ele se vincula deriva 

de um mecanismo de imputação a um sujeito anônimo, inatingível e misterioso, do qual 

provém a lei, e que é doravante denominado Estado. O Direito permanece, desse modo, 

percebido como uma ordem sagrada, projeção de uma razão transcendente ao corpo social, 

depositário do saber e fonte de todo o poder – ―direito jupiteriano‖, proferido ―do alto de 

algum sinal‖, e se inscrevendo nas ―tábuas da lei‖ que são as constituições e os códigos 

modernos. (OST, 1995, p. 32). 

A afirmação da necessidade de um conjunto de regras jurídicas, segundo Bittar (2009), 

especialmente de regras objetivamente codificadas, textualmente garantidas (legislação e 

burocratização dos procedimentos), exegeticamente controladas (hermenêutica literal), não 

haveria de tardar, uma vez que a transformação dos modos pelos quais as regras de 
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comportamento são construídas em ambiente societal. É falacioso colocar as teorias 

novecentistas em uma análise que simplesmente apela para a ideia de que se estaria 

construindo o Direito como objeto cientificamente neutro, em pleno nascimento da 

Rechtswissenchaft. Em verdade, a neutralização do Direito em codificações trazia condições 

suficientemente favoráveis ao controle dos sentidos da lei pela nascente ciência dogmática do 

direito. O sistema jurídico funciona como uma espécie de sistema-garantidor da eficácia das 

pressões advindas do sistema econômico, e tal intimidade foi declarada já no século XIX.  

Por outro lado, o Direito moderno fundou-se sobre a figura do indivíduo, considerando 

como tendo primazia em relação à organização social e política e detentor de 

 

―[...] direito subjetivos, um direito percebido como um dispositivo de proteção, um 

meio de liberação, mas também como instrumento de justiça e de progresso; ainda 

que ele seja concebido como destinado a preservar a igualdade dos indivíduos em 

suas relações recíprocas (justiça comutativa) ou em suas relações com o grupo 

(justiça distributiva), o direito seria em todas as hipóteses dominado por um ―ideal 

de justiça‖.‖ (RAWLS, 1971, p. 31). 

 

Tal visão subjetivista se estende a organização política, como testemunha na França o 

estabelecido entre a Nação e o Estado. Essa construção simbólica é coerente com a teoria dos 

direitos subjetivos sobre a qual repousa a proclamação dos direitos do homem: tal como o 

indivíduo, a Nação é percebida como um ―sujeito‖, dispondo de direitos (soberania) que ela 

pode opor ao Estado, com a teoria da ―vontade geral‖, passa-se logicamente do individual ao 

coletivo e a Nação não é, afinal de contas, senão o prolongamento do indivíduo. 

Assim, conforme Chevaller (2009), adornado dos atributos da razão e da 

benemerência, o Direito torna-se naturalmente, na sociedade moderna, o modo privilegiado de 

enquadramento e de regulação das relações sociais; a este se atribui por função a ordenação da 

evolução social e a harmonização da ação dos elementos constitutivos da sociedade. A 

normatização jurídica torna-se, desse modo, o vetor da racionalidade social: é racional aquilo 

que é conforme as normas jurídicas, em virtude do postulado segundo o qual as normas,e elas 

próprias, são racionais. A sociedade moderna repousa, então, sobre uma confiança absoluta 

depositada no Direito que conduz ao ―fetichismo da regra‖: a norma jurídica tende a ser 

tomada pela própria realidade, capaz de fazer acontecer aquilo que ela enuncia; e a passagem 

para a forma jurídica constitui-se na garantia suprema.  

A visão do Direito como dispositivo racional recobre, evidentemente, uma concepção 

idealizada do direito, que transforma as suas traduções concretas; a ideia, segundo a qual a 

ordem jurídica, fundada sobre um encadeamento rigoroso de proposições normativas é 
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governada pelas leis da lógica formal, decorre da tão só razão, deriva da ordem de crenças, ela 

não deixa de constituir um elemento determinante do poderio normativo do direito. A rejeição 

a esses atributos abriu o caminho para a crise do direito, conforme descrito no capítulo 4, a 

seguir. 

A lógica acima descrita não é diferente para a formação do Direito Ambiental. A ideia 

de sujeito de direito encerra a crença de que o homem possui direitos naturais, assim 

entendidos como um espaço de integridade e de liberdade a ser preservado e respeitado pelo 

próprio Estado, entre os quais, o direito de propriedade, entendido como um direito natural e 

inato do homem. A limitação do Estado se dá pela atribuição de diretos invioláveis ao 

indivíduo, que, na condição de sujeito de direitos, possui ampla liberdade para dispor sobre 

sues bens e decidir sobre os rumos da sua própria vida, liberto dos laços pessoais de 

subordinação, inclusive com a exploração predatória da natureza. 

As primeiras legislações ambientais brasileiras emergem, nesse contexto, atreladas aos 

interesses econômicos e políticos do período, voltadas primeiramente para ações 

protecionistas e conservacionistas, e, em muitos períodos, a proteção ao meio ambiente refere-

se às medidas sanitárias para garantia da saúde e exploração individual da natureza, o que 

reflete na fragmentação e no dualismo sujeito-objeto, comprovando a racionalidade do Direito 

moderno, desconhecendo a noção de sistema e de interdependência do homem à natureza e 

desvinculado dos movimentos ambientalistas internacionais, conforme expresso nas linhas a 

seguir. 

 

3.2 Do período colonial ao Império 

 

As navegações, como acontecimento no campo das ideias, marcam o momento em que 

Portugal se inscreveu no humanismo crítico e no caminho que se abriria para a revolução 

científica do século XVII. 

Portugal, à época do descobrimento do Brasil pelo mundo ocidental, era um Estado 

Nacional já formado, com um poder central estruturado em uma monarquia, já sem o regime 

feudal, e com um império ultramarino em formação. 

Sua formação prematura em relação ao restante da Europa deve-se à guerra travada 

para expulsão de árabes e judeus de suas terras, dando uma maior mobilidade à população que 

não havia como manter a hierarquia feudal, fato também ocorrido na Espanha, que chegou 

antes dos portugueses. Essa expulsão permitiu uma centralização de poder e organização mais 

rápida, pois sem ela, o intento de expulsão não teria ocorrido. A expulsão permitiu uma 
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centralização de poder e organização mais rápida, pois sem ela, o intento de expulsão não 

haveria ocorrido. A expulsão destes povos gerou alguns problemas relacionados, tais como: o 

aumento no nível de trabalho em Portugal, a importação de alimentos e a influência da igreja 

Católica. 

A descoberta de outros locais na África, na Índia e, posteriormente, na América, fez 

com que Portugal se enriquecesse e pudesse nada produzir, mas sim, comprar o todo para 

subsistência e o luxo. 

Segundo a história oficial, Pedro Álvares Cabral aportou por acaso no Brasil ao buscar 

outro caminho para as Índias. Suas primeiras ações foram notificar ao rei português suas 

novas posses, relatando características pormenorizadas, bem como o ato contado na romântica 

descrição de Dean (1996, p. 59), a seguir: 

 

―Um dos primeiros atos dos marinheiros português que, a 22 de abril de 1500 

alcançaram a costa sobrecarregada de floresta do continente sul americano nos 17 

graus de latitude sul, foi derrubar uma árvore. Do tronco desse sacrifico ao machado 

de aço, confeccionaram uma cruz rústica – para eles, o símbolo da salvação da 

humanidade. Uma missa foi então celebrada aos pés desta cruz [...].‖ 

 

A ocupação portuguesa no Brasil foi marcada inicialmente pela exploração do pau-

brasil – fase conhecida como das feitorias dos escambos; posteriormente, vendo a 

impossibilidade de controlar o lucrativo comércio de pau-brasil com este sistema, estabeleceu 

o sistema de capitanias hereditárias, oficializada pelas primeiras cartas de doação de 1534. 

Compreendendo a não efetividade das capitanias hereditárias, institui-se o sistema de governo 

geral. Para alguns autores, como, por exemplo, Miranda (2003), tem-se a defesa de que não 

somente pela relevância do comércio com as Índias, mas também por questões religiosas não 

se ocupou o Brasil. 

Por causa da não ocupação efetiva, havia muito contrabando de pau-brasil, à época 

considerada uma riqueza, feito de forma intermitente por navios espanhóis, ingleses e 

franceses, que devem ter provocado uma extração de 12 mil toneladas por ano nesta fase 

histórica. (DEAN, 1996). 

As incursões flagrantes de outras nações em terras portuguesas obrigaram a coroa 

portuguesa a enviar expedições para punir e rechaçá-las. Pois, considerando um volume anual 

médio de 8 mil toneladas, implicava corte, carreto, estocagem e transporte em chatas
46

 de 

mais ou menos 320 mil seções de 25 quilos de árvores, o que gerou uma perda de lucros da 

parte de Portugal. (DEAN, 1996). 

                                                 
46

 Tipo de navio de transporte de materiais. 
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A diminuição da exploração do pau-brasil fez com que as forças governantes do 

período buscassem novos produtos. Em 1531, o rei espanhol enviou Martin Afonso de Sousa 

juntamente com uma armada para criar uma fortificação mais ao sul da colônia portuguesa 

com intuito de organizar a parte sul da colônia e iniciar a conquista biótica do Brasil, pois, 

trouxe uma série de espécies exógenas de fauna e flora de domesticação europeia, como o boi, 

o marmelo, o pêssego, as rosas, as uvas, dentre várias (DEAN, 1996). 

O primeiro decreto ambiental foi publicado por um diplomata que proibia os negócios 

com índios do interior, devido à ameaça que eles representavam. Sua intenção, segundo 

Miranda (2003) era de ganhar a confiança destes e fazê-los se desinteressar pelo escambo com 

o Pau-brasil, pois, sem os índios seria impossível a exploração deste, evitando, assim a 

pirataria. Com isso, a escravização de índios era assunto fora de cogitação. 

Em 1532, Martin Afonso fundou o primeiro engenho de açúcar brasileiro em São 

Vicente, litoral de São Paulo, construindo esta cidade, onde os súditos tinham sendo de 

comunidade, apesar da diversidade cultural e ética, e implantou o direito romano e canônico. 

Em 1534, devido ao grande volume de tráfico, Portugal entrou num impasse: ou 

colonizava de vez a colônia América, ou a perderia, pois os outros países já estavam 

começando a instaurar pequenas populações, especialmente os franceses que já ―nella [Brasil] 

se começavam a plantar e lançar raízes‖ (SAMPAIO, 1935, p. 133): tal foi um dos objetivos 

da expedição semi-oficial de nau ―La Pelerine”, que em 1532 fundou em Pernambuco uma 

fortaleza e que ao partir, levou 3 mil peles de leopardos, 300 macacos e 600 papagaios: 

 

―[...] É difícil imaginar o custo dessas mercadorias exóticas para os tupis. Matar uma 

onça era uma aventura arriscada, não só por sua grande força e ferocidade, mas 

também porque seu ―espírito‖ era considerado especialmente vingativo. Por isso, a 

carcaça de animal morto tinha de ser coberto por uma plumagem fina, exatamente 

como a de um adversário humano, as mulheres tinham que implorar seu perdão 

[...].‖ (DEAN, 1996, p. 66). 

 

O regime de capitanias hereditárias surgiu como solução, em substituição ao regime 

anterior que era de feitorias de escambo com os índios. Era necessário defender, explorar e 

povoar a colônia. Assim, em 1534, foram feitas as primeiras cartas de doação e os estatutos 

das capitanias, chamados forais. Onde já se declarava que o pau-brasil era monopólio da 

coroa portuguesa, bem como as drogas e especiarias e concedia poderes aos donatários para 

cumprirem sua tarefa e defesa e busca de riquezas para engrandecer Portugal. (SAMPAIO, 

1935). 
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O regime de sesmaria, inicialmente adotado, pressupunha que a propriedade das terras 

era da cora portuguesa, que as cedia sob condições aos agricultores. Este regime se apoiava no 

trabalho escravo e no acesso ilimitado às terras de florestas. Sendo isso imprescindível devido 

à tecnologia que se adotava para plantio, que era de fazer lavouras até o desgaste da terra, 

quando esta não mais servisse se derrubava nova área e reiniciava o processo. 

Esse sistema mostrou-se ineficaz porque, apesar da distribuição de terras, muitos dos 

donatários nunca tomaram posse de sua capitania, e os que tomaram posse ou não tinham 

recursos pra executar o que foi requisitado pelo governo ou tinham interesse apenas em 

enriquecer e retornar à metrópole. Assim, o Brasil era um local de passagem temporária, 

havendo pouca colonização efetiva ao longo de sua história colonial. Na verdade, quase 

nenhum português veio para o Brasil com a intenção de construir algo e fazer crescer uma 

nação, pelo contrário, queriam apenas ―fazer a América‖ e retornar ricos para a corte 

portuguesa. (DERANI, 2008, p. 212). 

Tomé de Souza Adaptou as ordenações do reino a realidade brasileira ao 

contemplementá-las com regimentos, ordenações avulsas, cartas-régias, alvarás e provisões, 

onde especialmente reafirmou o monopólio do pau-brasil. Implementou o primeiro regimento 

do Brasil (vide Anexo A), que alguns consideram impropriamente como a primeira 

―constituição‖, que leva seu nome, contendo vários dos princípios, que ainda hoje, estão 

presentes na atual constituição brasileira, dentre eles, a inimputabilidade indígena. 

Ao tempo do achamento do Brasil, vigorava em Portugal as Ordenações do Reino
47

, 

compiladas por D. Afonso V, ou Ordenações Afonsinas, promulgadas em 1446, mas que 

nunca chegaram a ser aplicadas por estas terras, pois, em 1514, foi concluída a compilação 

realizada pelo rei D. Manoel I, as chamadas Ordenações Manuelinas que foram aplicadas até 

a unificação de Portugal com a Espanha no fim do século XVI. 

As ordenações Manuelinas traziam uma série de normas buscando incriminar algumas 

espécies de depredações da natureza, especialmente no que se refere ao desperdício e/ou 

destruição de recursos, como florestas, pomares, ou atos que causassem dor aos animais como 

caça com redes e a matança de crias. Os crimes eram passíveis, no livro V título LXXXIII, 

que proibia a caça de perdizes, lebres e coelhos com rede; e no título C, que tipificava o corte 

de árvores frutíferas como crime. Normas estas também aplicáveis no Brasil. 

 

                                                 
47

 As Ordenações do Reino, qualquer delas, foram na verdade compilações de leis existentes codificadas e que 

visava garantir o nome do rei para a posteridade, variando o seu nome, de acordo com o soberano que a 

promulgava. 
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Alguns autores consideram as ordenações Afonsinas e Manuelinas como as primeiras 

normas ambientais, fato de que se tem que discordar, haja vista que estas buscavam 

simplesmente proteger alimentos num Portugal que nada produzia e tudo era importado, 

havendo escassez de alimentos, não tendo nenhuma preocupação com a natureza. Eram 

normas aplicadas no território brasileiro sem nenhuma preocupação de transpô-las para a 

realidade local. Isso mudou apenas quando da instituição do governo geral, que o fez 

pensadamente através de regimentos, alvarás, decretos, leis e outros instrumentos legais 

preocupados estritamente com as questões econômicas e com vistas aos interesses da 

metrópole. 

As leis portuguesas de 1375 e 1442, aplicadas no Brasil, definia o sistema de terras 

devolutas e sesmarias, onde se estabelecia que as terras privadas abandonadas ou em desuso, 

devolutas para a coroa, seriam distribuídas em sesmarias, onde os donatários deveriam ter 

meio e vontade de trabalhar. No Brasil, a aplicação desta se voltava exclusivamente para os 

interesses da colonização e nada mais. E a Carta Régia de 1442, feita em um período de 

vitórias portuguesas e expansão das esquadras, no reinado de D. João I, buscava disciplinar o 

corte de madeiras visto que as reservas europeias eram parcas para as necessidades de 

construção de navios para continuar a saga portuguesa.  

O contrabando de pau-brasil resistiu por muito tempo, tanto que em 1605, preocupado 

com a exploração indiscriminada de pau-brasil, o rei Felipe II cria o regimento do pau-brasil, 

onde voltou a controlar o corte de madeira, criou a função de guarda florestal e penalização 

com morte pelo corte ilegal. Vários atos foram editados pela coroa portuguesa com o intuito 

de reservar para si não apenas a extração de pau-brasil bem como a propriedade de minas e 

utilização de águas para moinhos e áreas ribeirinhas. (LEONARDI, 1999). 

Entretanto, a coroa portuguesa ignorava os direitos prévios e mesmo os habitantes que 

ali viviam e estes estabeleceram uma organização que lhes propiciava viver em comunidade, 

bem como normas e adaptação para garantir efetivação.  Destaca-se o trabalho dos jesuítas 

que evangelizaram e fizeram os índios abandonar sua cultura paulativamente e passarem, cada 

vez mais, a respeitarem os brancos e a cultura cristã. 

Além da catequese dos índios, os jesuítas e os carmelitas os utilizavam como 

trabalhadores gratuitos, especialmente para coleta de drogas do sertão que aqueles 

negociavam. Com isso, possibilitaram uma penetração rápida e agressiva na Amazônia, junto 

a comerciantes de escravos, pelas vias aquáticas e florestal, ocupando uma área que os 

espanhóis tardaram a colonizar. ―Em 1655 os jesuítas já haviam fundado 54 missões na 

Amazônia, 28 das quais ao longo rio amazonas.‖ (LEONARDI, 1999, p. 56). 
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A fragilidade do povo indígena e a facilidade de fuga para a floresta levaram os 

fazendeiros a adotarem o escravo negro como recurso para resolver o problema de mão de 

obra. O trabalho negro foi introduzido no Brasil em 1550, por serem os negros mais fáceis de 

lidar, haja vista que eram mais resistentes, mais fortes, estavam habituados a trabalhar em 

grandes culturas e por terem mais dificuldade para fugirem e por serem mais resistentes às 

doenças de então. 

O trabalho escravo era utilizado especialmente no nordeste, na plantação de cana-de-

açúcar, outra espécie exógena, trazida especialmente das ilhas do Império português – Cabo 

Verde, Açores e Madeira – em 1770, já era cultivada em todo país. De todos os produtos 

coloniais, o mais valioso e viável para produzir um excedente exportável era a cana-de-

açúcar. 

De outro lado, Portugal encorajava a busca de outro e pedras preciosas, e não havendo 

descobertas, a opção econômica era produção e exportação de açúcar. Para os plantadores de 

cana, a floresta nada mais era que um obstáculo e/ou recurso para produzir o açúcar, já que 

necessitavam de muita lenha para os tachos. Num local onde a vida humana era irrelevante, a 

natureza nada significava. Segundo Dean (1996), até 1700, os campos de cana tinham 

eliminado uns 100 km² de mata atlântica, uma área do tamanho da metade do Rio de Janeiro. 

Mas, em 1660, os fazendeiros reclamavam junto à coroa, através de Salvador, a proliferação 

de engenhos no Recôncavo, que gerou uma falta de madeiras para consumo, com isso o rei 

baixou uma Provisão estabelecendo que os engenhos deveriam ter uma distância mínima de 

meia légua uns dos outros. 

Com essa mudança os fazendeiros utilizaram uma técnica indígena, a utilização do 

fogo, que no primeiro momento, mata os pequenos animais e dá a falsa impressão que torna o 

campo mais fértil devido às cinzas. Em longo Prazo, entretanto, leva a erosão do solo porque 

diminui a permeabilidade. 

Além do aumento da saúva, ajudava na proliferação de insetos como lagartas e a 

broca, pois a queimada gerava o desaparecimento de pássaros, seus predadores naturais. Outra 

técnica era o mutirão ou muxirão como era chamado à época, onde a comunidade se 

organizava em uma grande festa para derrubar matas ou outras atividades como colheitas, 

construção de casas, e outras atividades. 

Outra introdução de espécie exógena importante foi o gado, introduzido em 1532 por 

Martin Afonso de Souza, em São Vicente, vindos de Cabo Verde. Seguida pela introdução 

destes no sul nas margens do rio Uruguai, em 1629, onde se propagaram tanto que a região 

ficou conhecida como Vacarias do Mar (HOLANDA, 1995, p. 70). 
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Muitas outras espécies exógenas foram introduzidas no Brasil e junto com elas 

doenças respiratórias, além da varíola, malária e outras que atingiram os nativos em grande 

escala, o que gerou uma modificação no trato com a mata atlântica, pois apenas sete 

donatários haviam instalado assentamento e a coroa havia consolidado somente quatro 

capitanias. Além de trazer espécies novas, os portugueses se tornaram agentes de dispersão da 

flora tropical que desconheciam e que não buscaram intensamente conhecer. 

Destaca-se a importância de Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de 

Pombal, que passou a determinar os rumos de Portugal e seus domínios. Foi o grande 

responsável pela reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, modificou a administração 

portuguesa, deu ênfase á educação, retirando do poder da igreja seu domínio, dentre outros, 

buscava o fortalecimento do Estado e era conhecido por seu rigorismo e ódio aos jesuítas. 

No Brasil administrou a mineração, mudou o tratamento com os indígenas, expulsou 

os jesuítas e reprimiu o movimento da inconfidência mineira. Pombal decidiu culturalizar os 

índios de forma mais rápida do que os jesuítas e por meio da Lei de 06 de junho de 1755, 

restituiu a liberdade das pessoas, bens e comércio e tornou novamente a escravidão indígena 

ilegal, o que para ele era o principal enclave para a culturalização. Incentivou o casamento de 

brancos e índios por um alvará de 175. (ALMEIDA, 2002). 

A documentação que procurava regulamentar esta relação com os índios vai de 1757 a 

1805, em que duas leis têm especial importância: o diretório dos índios e a carta régia de 12 

de maio de 1978, que o aboliu. (ALMEIDA, 2002). As regras estabeleciam normas e condutas 

em todos os serviços da colônia onde a mão-de-obra indígena fosse utilizada. A situação dos 

indígenas só mudou efetivamente com a carta regia de 1809, que permitiu novamente que os 

índios fossem aprisionados e submetidos a um cativeiro de quinze anos, a contar do dia do 

batismo católico. (ALMEIDA, 2002). 

Nesse período as faixas costeiras de mata atlântica estavam muito devastadas e eram 

administradas pelo Conselho do Almirantado, mas em 1976, foram desmembrados e passaram 

à responsabilidade da Real Junta da Fazenda. A preocupação com a questão da madeira fez 

com que o governo português desapropriasse extensas áreas que declaravam como 

propriedade real todas as matas e arvoredos à borda da costa, ou em rios que desemboquem 

no mar. 

No final do século XVII, foi editado o primeiro regimento de cortes de madeiras 

estabelecendo regras para derrubada de árvores e outras restrições criou-se a figura do juiz 

conservador, que era quem julgava os casos de contravenção das leis referentes às derrubadas 

de florestas que poderia impor penas pelo corte ilegal de árvores que variavam de 20$000 
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primários e 40$ para reincidentes, bem como degredo para fora da comarca e perda de alfaias, 

carros e escravos, achados nas matas, carregando ou cortando madeiras. Além de aplicar pena 

por incêndio, culposo previsto nas Ordenações Filipinas, livro V, tr. 185 e doloso, que era 

passível de pena capital. (MIRANDA, 2003). 

As cidades eram construídas por determinação da Coroa Portuguesa, buscava-se o 

ganho fácil e as lojas de comerciantes tinham de tudo: poderia comprar desde ―ferraduras a 

um boticário como vomitórios a um ferreiro.‖ (HOLANDA, 1995, p. 58). As casas ficavam 

abandonas a maior parte do ano, sendo ocupada apenas por ocasião de festas, enquanto que as 

casas de campo eram valiosas e bem cuidadas. A situação começou a mudar no século XVIII, 

quando os comerciantes começaram a prosperar, o que leva a crer que os fazendeiros 

começavam a se mudar para a cidade e visitar as fazendas de tempos em tempos. 

A coroa portuguesa convencida da ineficácia das capitanias hereditárias, elevou o 

Brasil do status de governadoria-geral a vice reino em 1720, e aboliu em 1759, as capitânias. 

Em 1763, transferiu o trono vice-real de Salvador para o Rio de Janeiro de forma que este 

estivesse mais próximo da área que mais dava lucro à coroa, o Sudeste com a sua mineração 

de metais e pedras preciosas. 

Indícios de metais preciosos foram encontrados em 1555 em São Vicente, mas não há 

registros de extração destes nesta região até 1957. A exploração de minerais era muito 

modesta se comparada às minas nas colônias espanholas na América e como o garimpo era 

ilegal e itinerante, este não afetava, muito a floresta. (DEAN, 1996). Em 1690 uma das 

bandeiras descobriu ouro no interior ao longo da serra do Espinhaço. As grandes áreas de 

mineração de outro e diamante no Brasil no século XVIII foram as mais importantes 

descobertas do século. Segundo Dean (1996, p. 108), ―de 1700 a 1800, 1 milhão de quilos de 

ouro foram oficialmente registrados e talvez outro milhão tenha escapado ao fisco real.‖ 

Esse novo setor aumentou a necessidade de escravos africanos e fez com seu preço se 

elevasse, entretanto, as lavras operadas pela coroa utilizavam indígenas. A mineração era 

realizada com lavagem na bateia
48

, técnica ensinada pelos africanos da costa do outro a seus 

proprietários. 

Posteriormente, especialistas alemães em mineração foram contratados e trouxeram 

consigo a inovação de mineração com desvio de córregos para lavar leitos de aluvião. Isso 

levou os rios onde a mineração ocorria a se tornarem lamacentos, como os Rios das Velhas e 

                                                 
48

 As turmas de escravos trabalhavam com água pelos joelhos nos leitos dos riachos e recolhiam cascalho e água 

em bacias chatas e cônicas de madeira, que eram agitadas e novamente cheias até restar apenas os flocos de ouro 

mais pesados. Cf. Dean (1996). 
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Sabará. (DEAN, 1996). Além de danificar os rios, a mineração levou a substituição da floresta 

por grandes crateras. O ciclo do ouro estimulou o povoamento no interior e desenvolvimento 

das intercomunicações. 

A primeira Lei data de 05 de agosto de 1603 e tratava do incentivo à exploração de 

minerais e da posse legal dos achados, mas devido à exploração de minerais, pois ainda não 

havia sido descobertos, até aquele período ela foi considerada morta. A segunda lei, também 

sem sucesso, data de agosto de 1618 e versava sobre, principalmente, o índio da lavra mineral 

e da limpeza de minas, cuidando inclusive da segurança dos trabalhadores em minas e 

especificando e exigindo a coloração de pontes e escadas. 

Com a restauração da coroa portuguesa, um regimento foi acrescentado às leis ligadas 

à mineração: um primeiro publicado em 01 de julho de 1644, e outro em 02 de abril de 1702, 

que era um regimento dos superintendentes guardas-mores e mais oficiais deputados para as 

minas de ouro. Fase em que as minas já tinham sido descobertas. Logo em seguida, um 

grande número de dirames surgiu para regulamentar a mineração. (RIOS, 1999). 

A chegada de D. João VI em 23 de janeiro de 1808, trouxe várias mudanças no Brasil. 

Como primeiro ato, aquele mandatário declarou aberto os portos brasileiros para as nações 

amigas, ou seja, todas menos a França, derrogando todas as disposições em contrário. 

Incentivou a manufatura brasileira por meio do Alvará de 01 de abril de 1808, que fornecia 

isenções, subsídios e favores para desenvolvê-la o mais rápido possível. Buscou o aumento 

das receitas do império com o aumento das exportações e melhorou as defesas imperiais por 

meio da manufatura local de material bélico. Não houve mudança na forma de governo e no 

mesmo ano foi declarado guerra aos índios botocudos, que vivam na região serrana entre os 

distritos de ouro e diamante e no literal. (DEAN, 1996). 

Após a Revolução de 16 de dezembro de 1815, que elevou o Brasil a Reino Unido, o 

que proporcionou um desenvolvimento intelectual devido à permissão de instauração de 

universidades no Brasil, bem como a criação de um Banco do Brasil e a biblioteca nacional 

iniciada com a doação dos cinco mil livros feita por D. João VI – sua biblioteca particular. 

O pau-brasil passou a ser exportado diretamente para a Inglaterra desde 1808 até 1818. 

E, buscando produzir mais, o rei baixou um Decreto em 20 de outubro de 1817, que regulou o 

corte desta madeira no Rio de Janeiro e São Paulo, onde, segundo aquele Decreto, havia 

abundância de madeira. Em 09 de abril de 1809, baixou uma ordem onde se prometeu a 

liberdade dos escravos que denunciassem o contrabando de madeira. Outros Decretos – como, 

por exemplo, que tratavam de proteção de madeiras para construção de embarcações, 
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limitação da pesca, punição de práticas de incêndio etc. – passaram a ser produzidos no 

Brasil. 

A determinação da criação dos jardins botânicos contribui para a transposição de 

espécies exóticas, principalmente aquelas de valor econômico, de uma região a outra do 

globo. No Brasil, foi criado por Souza Coutinho o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 

1808, que por mais estranho que parece foi ligado à nova usina de pólvora dirigida pelo 

exército. (DEAN, 1996). Tinha por função receber e aclimatar plantas tropicais de interesse 

econômico, tendo inclusive em determinado período uma cultura de chás, cuidadas por 

chineses de Macau desde 1814, por dezesseis anos. 

Nesse mesmo período foi criado o museu de história natural, que já existia desde a 

época do vice-rei Vasconcellos de Souza que, por ordem da corte, o organizou em 1780, 

modestamente com uma coleção de espécies doadas por particulares que era abrigada em um 

barracão- que logo após a morte de Souza Coutinho, em 1813, foi fechado e seu acervo 

levado para a nova academia militar. Este foi reaberto apenas em 1818 por influência da 

esposa de D. Pedro, a arquiduquesa austríaca Leopoldina, que veio ao Brasil acompanhada de 

dois grandes estudiosos da natureza Karl Friedrich Phillip Von Martins e Johann Baptist Von 

Spix. (DEAN, 1996). Nesse período, ele centralizava a informação científica do país e formou 

uma geração de profundos conhecedores da natureza tropical que exerceram nas políticas 

conservacionistas esboçadas na virada do século. 

Para mata atlântica, a chegada da corte, efetivamente nada mudou, continuava a ser 

devastada e, segundo Dean (1996), a mineração, a lavoura e o gado somente durante o século 

XVII eliminaram trinta mil kilometros quadrados de floresta. A legislação em nada se 

modificou mantendo as bases e as explorações coloniais. 

 

3.3 Independência 

 

Diante da independência os brasileiros estavam livres para decidir o que fariam com o 

seu patrimônio natural, tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor, racionalizar seu uso e 

conservá-la. Optaram, entretanto, por destruir sem nenhum pudor e com vigor redobrado 

(DEAN, 1996), na contramão do que o mundo idealizava naquele momento. 

Apesar de um quadro científico e técnico modesto, este atendia às necessidades eu 

buscavam conduzir a nação a um estágio de civilização igual ao da Europa com leis justas e 

liberais, que procuravam desenvolver a educação, as instituições e a economia. 

 



  

137 

A elite que apoiou a independência, enquanto os demais a recebiam sem compreendê-

la bem, tinham interesses muito bem marcados como: retorno do tráfico de escravos negros 

sem as restrições antes impostas por D. João, atendendo a vontade inglesa para manter forma 

de plantio, bem como a derrubada de florestas sem legislação reguladora que impedisse de se 

livrar das restrições de monopólio sobre as terras públicas. A distribuição de terras pelo 

sistema de sesmaria destruiu grande parte da floresta primária de mata atlântica. 

A Assembleia Constituinte aboliu o sistema de sesmarias e várias propostas foram 

apresentadas, inclusive a de José Bonifácio, considerada complexa e de cunho econômico e 

político: 

 

―[...] delegados ao governo provisório que as terras não cultivadas revertessem a 

propriedade nacional e que aos proprietários de sesmarias fosse permitido reter 

apenas um quarto de légua quadrada (10,6km2) de suas doações, com a condição de 

que esta fração fosse imediatamente cultivada. Os posseiros que ocupavam terras 

devolutas teriam direito apenas a terra que estivessem cultivando, além de uma 

reserva de cerca 75 hectares. Todos os proprietários seriam obrigados a conservar 

um sexto de sua propriedade com cobertura florestal ou replantá-la até esse 

montante, no caso de há fazer em desmatado uma área maior. Doravante, 

recomendava ele, toda terra da cora devera ser vendida,não doada, a trezentos reis 

(trinta centavos) por hectare, o salário de um dia para trabalhador comum. A receita 

dessas vendas deveria se aplicada na colonização, tanto europeia como nacional.‖ 

(DEAN, 1996, p. 165). 
 

A primeira constituição Brasileira foi outorgada pelo Imperador em 1824, que era 

tipicamente liberal em seu conteúdo e se limitou a tratar dos componentes mínimos de uma 

constituição, a organização do poder político, separação dos poderes e a previsão de direitos e 

liberdades e garantias fundamentais, não houve nenhuma discussão sobre a questão de 

proteção dos recursos naturais ou medida de danos.  

O problema em relação aos recursos naturais iniciou-se no Brasil autônomo com a 

independência, que devido à preocupação em organizar a política do no país, esqueceu-se de 

preocupar com as riquezas naturais. Pela Lei de 20 de outubro de 1823, continuavam em vigor 

todas as legislações promulgadas pelos reis de Portugal. 

A Constituição de 1824, em nenhum momento, tratou dos recursos naturais e sua 

exploração. Somente o Código Penal de 1830 trouxe dois artigos que criminalizavam o corte 

ilegal de matas. A legislação ordinária acompanhou o código e reprimiu o contrabando do 

pau-brasil e, segundo esta tendência, a Lei n. 601, de 1850, a primeira lei de terras no Brasil, 

punia danos provocados pelas queimadas. O referido ditame, vinte e oito anos depois, veio 

trazer dispositivos em substituição ao regime de sesmarias, extinto em 1822, estabelecendo a 

política de terras públicas. 
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Proibia aquisição de terras devolutas que não o fosse por títulos de compra, exceto as 

de fronteiras, numa faixa de 10 léguas que poderiam ser concedidas gratuitamente. O 

apossamento de terras devolutas ou alheias ou quem nelas colocasse fogo ou derrubasse matos 

ficariam sujeitos a despejo, com perda de benfeitorias e pena de dois a seis meses de prisão, 

com multa de 100$000, além da satisfação do dano. Ficava interditada também a usucapião de 

terras nacionais e capitulada como delito de penetração. A Lei, entretanto, reconhecia os 

direitos dos que tinham antes da abolição das sesmarias e das registradas até 1856. 

A ideia do governo, com a lei de terras, era demarcar as devolutas para posteriormente 

usá-las em projetos de colonização. Isso de fato nunca aconteceu, pois a resistência dos 

fazendeiros e/ou posseiros cumulada com a falta de empenho governamental e a falta de 

clareza de definição de terras devolutas pela lei, não permitiram, apesar da grande quantidade 

de legislações e repartições especializadas auxiliares que foram criadas. 

Com o alto custo do registro muitos pequenos proprietários perderam suas terras e 

outros as perderam devido a ganância de pleiteantes socialmente proeminentes que queriam 

grandes faixas de terras públicas, para os quais os vendiam ou se tornavam agregados, 

pagando uma renda simbólica em produtos e jurando ser leal e proteger o novo proprietário 

contra tudo, até que fossem expulsos por não serem mais necessários. No tempo que 

permaneciam, como se percebe, não tinham estímulo para cultivar a terra e a arruinavam, já 

que, na realidade viviam da caça e da pesca. Se não se submetessem, eram expulsos de plano 

e iam buscar novas áreas com floresta primária, pois permanecer nos provados era um risco 

de irem presos por vadiagem ou serem recrutados para serviço militar obrigatório. (DEAN, 

1996). 

Ampliando assim, a devastação, das quais só se salvaram as partes em que a 

topografia era extremamente difícil de ocupar com a mata atlântica do sudoeste. Mas, quanto 

mais o sistema de plantation difundia e as cidades cresciam, maior era a pressão sobre as 

florestas e o assoreamento dos rios devido às avalanches que lhe enchiam, já que não havia 

mais a floresta para segurar a terra. Com isso alguns rios não eram mais navegáveis. 

A derrubada das florestas se dava constantemente e principalmente por fogo. As 

queimadas eram amplas e não somente nas florestas, mas nos campos de pastagem também, 

pois as consideravam, à época, um benefício para o pasto já que, após o fogo ele crescia verde 

e exuberante, prática ainda utilizada no Brasil. 

Muitas leis proibindo o corte de Florestas e de madeiras especiais foram criadas no 

império, com destaque a Lei n. 243, de 30 de novembro de 1841, e estabelecia o corte pelos 

proprietários dos terrenos que o produziam, buscando coibir os abusos e também que os 
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proprietários providenciassem a conservação e renovação de suas matas. A extração e 

comércio do pau-brasil se mantiveram como monopólio do Estado Brasileiro desde a 

independência, até 1859, e representou uma fonte pequena, mas, valiosa, de divisas para o 

Brasil, pois foram aplicadas na dívida externa e no custeio do serviço diplomático que se 

iniciava. 

Outras leis, decretos, foram baixadas sobre o corte de certos tipos de madeira ou 

licença para tanto; como por exemplo, pode-se citar o art. 70 da Lei de 21 de outubro de 1844, 

o Regulamento n. 363, de 20 de junho de 1844, e a Circular de 05 de fevereiro de 1858. 

Neste, estão enumeradas as madeiras cujo corte era reservado mesmo em terras particulares, 

as chamadas madeiras de lei. A Resolução Imperial, de 19 de julho de 1876, permitiu o corte 

de madeiras de lei em terras particulares, sem licença prévia. Já no Decreto n. 4887, de 05 de 

fevereiro de 1872, a Princesa Isabel autorizava a primeira companhia especializada em corte 

de madeiras, a ―Companhia Florestas Paranaense‖ de André e Antônio Rebouças, que era 

obrigada a solicitar autorização para corte de madeira. (DEAN, 1996). 

O Governo Imperial patrocinou diversas sociedades ligadas a investigação sobre o 

estado dos recursos no Brasil, ressuscitando a tradição de sociedades de ciências aplicadas 

que eram comuns no vice-reinado. Em 1825, patrocinou a sociedade auxiliar da indústria 

nacional, que preconizou técnicas agrícolas intensivas e ajudou na introdução de mais plantas 

exógenas no Brasil. E em 1838, foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 

1849, foi criado o núcleo imperial de horticultura brasileira no Rio de Janeiro. O Instituto de 

Agricultura e o Museu Nacional iniciaram a publicação de revistas científicas nesta época, 

propiciando a transmissão de conhecimento científico, demonstrando em 1870, familiaridade 

com as teorias de Darwin e Liebig, com como os conceitos ecológicos que surgiam. (DEAN, 

1996). O Museu Nacional teve grande impacto, especialmente na fase em Ladislaw de Souza 

Mello Neto assumiu a direção, pois este queria que os remédios com base em plantas nativas 

fossem testados e propôs em 1865 que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro as recebesse e 

aclimatasse. 

O império foi marcado por uma série de conflitos externos e internos, bem como 

rebeliões e desajustes comuns num período de formação de nacionalidades num país formado 

por diversas raças. No segundo império, regido por D.Pedro II, eclodiu a Guerra do Paraguai, 

em 1865, que se encerrou apenas em 1870, motivo de grande desgaste político e econômico. 

Deixou um legado de reformas que foram planejadas e nunca ocorreram ou ocorreram de 

forma controvertida para a república, comprovando a dificuldade de se impor a lei, controlar o 

patrimônio nacional e implantar a cidadania. Esta foi camuflada com a abolição da 



  

140 

escravatura, feita de forma não planejada e que somente ocasionou problemas sociais e 

políticos, já que com ela o Imperador perdeu o apoio político da elite agrária. 

Vle destacar, em tal período, a importância de José Bonifácio de Andrade e Silva, 

discípulo do naturalista Domenico Vandelli, começou cursando direito, depois filosofia 

natural e química com Fourcroy no jardin du roi de Paris que era centro das novas teses do 

impacto de deflorestamento. Posteriormente, foi pra Freiberf estudar mineralogia com 

Abrham Werner onde criou laços de amizade com Alexandre Von Humboldt. Esteve na 

Dinamarca e Suécia entre 1796 e 1800 onde esteve no ciclo intelectual da escola científica de 

Lineu. Em 1800, com 43 anos, retornou a Portugal onde ocupou cargos importantes, como 

professor em Coimbra, intendente-geral das minas e metais do reino, membro do tribunal das 

minas, desembargador da relação e casa do porto, dentre muitos outros. 

Seu primeiro texto, Memória sobre a pesca da baleia e extração do azeite, data de 

1790, e já apresentava os três elementos filosóficos que estão presentes em toda sua obra: a 

visão fundada na economia da natureza, a defesa do progresso econômico desenvolvido a 

partir da aplicação do conhecimento científico e a critica à exploração destrutiva dos recursos 

naturais. Condenava o desflorestamento da forma que era realizada, pois, era política, militar 

e economicamente pernicioso já que tinha consequências sociais grandes e poderia gerar o 

dessecamento, como ele defende: 

 

―Todos os que conhecem por estudo a grande influência dos bosques e arvoredos na 

economia geral da natureza sabem que os países que perderam suas matas estão 

quase de todo estéreis e sem gente. Assim sucedeu à Síria, Fenícia, Palestina, Chipre 

e outras terras, e vai sucedendo ao nosso Portugal.‖ (apud PADUA, 2000, p. 125). 

 

Para José Bonifácio, o progresso está diretamente relacionado à conservação e 

criticava a intervenção do Estado, que não era a favor do tratamento dado a índios, entretanto 

defendia que estes deveriam ser incorporados à sociedade, sendo-lhes incutidos noções de 

propriedade, trabalho, religião, governo. (PADUA, 2000). 

Outros teóricos como Gustavo Schuch de Capanema que propunha uma reflexão sobre 

o desmatamento ou André Rebouças que, em 1876, propunha a criação de parques nacionais 

no Brasil. Sugeriu em especial o de Sete Quedas de Guiaira e Ilha do Bananal, imitando o que 

já ocorria nos Estados Unidos e utilizando como eixo de seu argumento o desenvolvimento do 

turismo naquelas regiões. O botânico José Saldanha Gama, com sua visão romântica, evoca 

em 1873, a ideia de uma lei transformando a Amazônia em reserva extrativista. Teoria esta 

apresentada no Congresso Internacional de Agrônomos e Silvicultores em Viena. Esta ideia, 
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na realidade ocorria como uma invasão de comércio coletor por caboclos, que consideravam 

os indígenas obstáculos a seu acesso aos recursos florestais sem nutrir nenhum respeito pela 

floresta que os alimentava. (DEAN, 1996). 

Esse comércio coletor era alimentado pelo interesse estrangeiro em receber produtos, 

dentro outros, nativos da região tropical. Este fascínio dos burgueses europeus se inicia com 

relatos, memórias e troféus trazidos das áreas tropicais pelos cientistas, como Humboldt. Um 

dos primeiros entusiasmos foram as coleções de flores tropicais cultivadas com muita destreza 

pelos jardineiros europeus. Estas coleções movimentaram muito dinheiro empregando agentes 

que vieram após a primeira coleção de cientistas, cujos desenhos e espécimes secos haviam 

despertado os instintos de curiosidades e aguçado os comerciais. Uma única dessas firmas 

importava 100mil a 200mil orquídeas por ano e que chegavam a custar até 2 mil réis a 

unidade. Outra importância grande para os europeus eram as peles de animais tropicais, ou 

mesmo, eles vivos, uma pele chegava a valer 6 mil réis. (DEAN, 1996). 

A extração destas espécies foi promissora até que o tráfico se findou, com a queimada 

das áreas para o plantio de café. O mesmo recuo de concorrência colonial estrangeira que 

estimulou a plantação de cana de açúcar incentiva a plantação de café no Brasil. O que 

começou como uma experiência tornou-se o principal produto exportado pelo Brasil no século 

XIX e um grande inimigo da mata atlântica desde o começo de sua exploração porque se 

acreditava que ele deveria ser plantado em solo coberto por floresta virgem. Essa ideia surgiu 

porque no começo de seu plantio, o capital e o trabalho eram escassos para serem 

desperdiçados em solos menos férteis, principalmente para uma cultura que seria de 

perspectiva estável, mas que, entretanto, no Brasil não o era, pois os agricultores 

abandonavam as culturas velhas, ao revés de replantar, e desmatavam mais um lugar e 

plantavam nova cultura. Algumas madeiras eram aproveitadas nas fazendas ou enviadas para 

cidades, o restante era queimado no fim de agosto antes das chuvas. 

A agricultura que se mantinha itinerante produzia excedentes de mercado que não só 

eram reduzidos como incertos, pois estavam sob o julgo da natureza, já que as safras 

poderiam ser perdidas devido a formigas cortadeiras, depredações de mamíferos, retiradas de 

sementes e frutos por pássaros, enxames de gafanhotos e secas. Isso ocorreu em 1818, 1819, 

1833, 1876. (DEAN, 1996). Além do problema da diferenciação em setores agrícolas que 

eram divididos em: grandes lavouras, geralmente para exportação; pequenas lavouras que 

exportavam os excedentes e marginais que produziam para o mercado interno. 
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Os fazendeiros, para produzirem, necessitavam também de materiais de construção 

como: mourões, caixotes, cabos de ferramentas, mobília, gamelas e outros e tudo isso saía das 

matas. Quando esta acabava, a vida se tornava impraticável para os pequenos fazendeiros, que 

tinham que se mudar e vender tudo para proprietários maiores. Para aqueles, plantar árvores 

nunca foi uma alternativa, pois enxergavam suas fazendas desde sempre como recursos 

transitórios. 

O comércio do café trouxe outros transtornos para a mata atlântica, pois além dos 

cafezais, ele induziu o crescimento demográfico, a urbanização, a industrialização e 

implantação de ferrovias. O crescimento urbano foi assustador para a época, a população 

multiplicou-se, e a população do sudeste era de um milhão em 1808, chegou a 6,4 milhões em 

1890. A capital, Rio de Janeiro, que contava com 100 mil habitantes com a chegada da família 

real, chegou a 150 mil em 1850, e mesmo com as doenças como cólera e febre amarela, 

chegou a 500 mil habitantes em 1890, o que significou também um aumento da necessidade 

de alimentos e outros produtos, sendo mais um fator de pressão na mata atlântica. (DEAN, 

1996). 

A lenha nas cidades era material básico para se viver bem, cada família necessitava de 

no mínimo, 5 toneladas por ano, seja para os serviços domésticos, seja para as indústrias 

caseiras, isso ia acabando com as florestas próximas, e, por consequência, os animais de caça 

desapareciam. E a lenha era buscada cada vez mais distante para abastecer as cidades. 

Muitas propostas, de replante e proteção da mata, foram feitas e eram comuns, mas o 

replante efetivo foi raramente realizado. Dean (1996) relata um caso, o de Rio das Mortes, em 

Minas Gerais que foram plantados pinheiros. O que demonstra inclusive como o poder em 

nível municipal se ampliou, e outro exemplo interessante disso foi o do governante de 

Salvador que, estabelecendo posturas para o município, obrigou que o lixo urbano fosse 

depositado no mar. (VASCONCELLOS, 1995). 

O aumento de população gerou a necessidade de aumento da nascente de indústria de 

fundição, pois ampliava a necessidade de produtos de ferro. Jazidas não faltavam e eram rasas 

em Minas Gerais, e da mata atlântica saía o combustível para atender a demanda de fundição 

e forja. (DEAN, 1996). 

A indústria pesada concentrou-se em Minas Gerais no século XIX, em que oficinas e 

fundições exploravam o ferro. Inicialmente, eram pequenas, instaladas em fundos de quintais. 

Mas, declinaram em face das ferragens importadas trazidas a bom preço pelos trens, e 

também devido a escassez de madeira, pois, para produzir uma tonelada de ferro útil se 
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utilizava sete toneladas de madeira de baixa qualidade, sendo que estas representavam 70% 

dos custos operacionais. (DEAN, 1996). 

As ferrovias foram grande solução para o problema, pois além de acabar com o 

problema da distribuição do ferro gusa, acabaram também com o problema do carvão, pois 

este poderia ser trazido de qualquer parte. Assim, foram construídos cinco altos-fornos no 

final do império e início da república, que consumiam o carvão de forma parcimoniosa, 

apesar de métodos primitivos utilizados, que continuaram devastando enormemente a floresta 

e não havia no período nenhuma legislação que regulassem essas atividades. 

Devido aos problemas de urbanização, o Rio de Janeiro tornou-se uma área insalubre, 

atacada pela cólera e pela febre amarela. Uma das teorias para as doenças era de que ―as 

árvores atraiam relâmpagos, os quais purificavam a atmosfera ou, talvez carecendo de árvores 

nas quais se aterrarem provocavam distúrbios atmosféricos que inibiam a precipitação normal 

de chuva‖.  

Essas teorias não vingaram, e as especulações não tiveram consequências nos 

primeiros 40 anos, pois o deflorestamento continuava. Somente a crença de que o 

desmatamento causava secamento das nascentes motivou um primeiro ato governamental, 

ocorrido em 1862, onde o governo investiu em um programa de reflorestamento. Isto porque 

água era um problema de urbanização, tanto que, em 1700, foi construído um aqueduto que 

trazia água das nascentes do maciço da Tijuca. Mas com o crescimento da cidade, esta água 

era insuficiente e culpavam sempre o desmatamento para fabricar carvão ou plantar café por 

esta falta de água. 

Em 1817, D. João VI assinou um decreto proibindo o corte de matas nas nascentes da 

Serra Carioca e onde passasse o aqueduto de Santa Teresa. Para o reflorestamento, a área 

escolhida foi a Tijuca e o monte próximo, as Paineiras, que somavam 32 km2 e foram 

adquiridas em 1856. Mas somente em 1862 forem entregues para o replantio, onde foram 

utilizadas sementes dos remanescentes da Mata de Guaratiba, o que ocorreu em 1887, uma 

novidade no Brasil, que somente foi realizada em 1891. 

A maioria dos recursos obtidos da venda do café não foi acumulada para o futuro ou 

futuros negócios, e sim gasta em bens de luxo na época. E o plantio serviu de pretexto para 

retardar a abolição da escravidão. E como esta realizada, finalmente, o império não conseguiu 

manter os padrões de vida dos fazendeiros, que em retaliação se pronunciavam a favor da 

república. 
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3.4 República Velha 

 

A república velha se inicia com golpe militar em novembro de 1889. A política 

implementada tornou a república mais excludente que o império, pois agora estava sob o 

domínio efetivo de uma elite, que ganhou força com novo sistema. 

Com a libertação dos escravos e sem a indenização prevista pela Lei Áurea muitos 

fazendeiros faliram. Outro fator foi às constantes ameaças de demarcação de terras devolutas, 

para serem utilizadas para a colonização, fato que era rechaçado pelos fazendeiros e posseiros, 

já que estes invadiram muitas terras governamentais. 

Os republicanos consideravam o fim da escravidão como pré-requisito para criar o 

novo regime, mas não se envolveram nas lutas abolicionistas e ao chegarem ao governo 

trataram os negros e descendentes com desprezo, mantendo-os na base da pirâmide social da 

República, como ocorrera no império. Eles mantiveram o projeto de demarcação de terras 

devolutas na gaveta, pois ele não interessava a elite agrária, especialmente às câmaras 

legislativas dos Estados, à quem foi atribuído legislar sobre o assunto na repartição de 

competências federais. Com isso, os fazendeiros expandiram suas terras sobre as públicas e a 

pequena posse, que tinha pequena presença e era instável, contribui muito, pois os posseiros 

limpavam o terreno para estas serem posteriormente adquiridas pelos grandes fazendeiros, de 

forma forçada. Segundo alguns comentários da época terra boa era a coberta de sangue. 

(DEAN, 1996). 

A proteção às florestas não teve muita ressonância nesse período, pois as leis 

monárquicas perderam valor e nem poderiam ser restabelecidas devido a ideologia liberal da 

época e o fato de não terem sido respeitadas anteriormente pelos fazendeiros.  

Nesse período, já do final do Império para a República, ocorrera um crescimento tanto 

para as plantações, especialmente de café, quanto da população, o que foi muito criticado, 

devido ao medo da desvalorização dos produtos nacionais que eram exportados. Isso gerou a 

proibição de plantio de novos cafezais em 1903, pois não havia como aumentar o preço do 

café. 

A madeira aumentava de preço consideravelmente devido a seu escasseamento gerado 

pelo deflorestamento realizado pelos agricultores para não pagar os impostos, e também pela 

utilização em grande escala pelas ferrovias e pelas siderurgias. 

Inicialmente, segundo Dean (1996), as ferrovias utilizavam mais lenha que a indústria 

siderúrgica, pois estas foram projetadas, na década de 20, para utilizar carvão vegetal. Em 

1950, havia doze siderúrgicas que produziam 4,2 milhões de toneladas de ferro gusa, sendo 
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que as usinas utilizavam 4,5 m
3
 de carvão vegetal para produzir uma tonelada de ferro gusa, e 

até a metade do século elas consumiram 2650km
2
 de matas. As ferrovias consumiam por ano 

meio milhão de metros cúbicos de madeira. No inicio do século, e em 1910, além do carvão 

importado, necessitavam de 2,4 milhões de metros cúbicos de madeira para produzir energia, 

o que equivalia 80km
2
 de mata. Sem contar a necessidade de madeira para os dormentes que 

somavam 1500 por quilometro, sendo substituídos a cada seis anos. Só o Estado de São Paulo 

consumia 1,5 milhões de dormente por ano na década de 1910. 

O consumo exacerbado gerou grandes críticas às ferrovias, tendo em Alberto 

Loefgren, seu crítico central. Ele era apoiado pela elite crítica que sentia no bolso a escassez 

de madeira. As companhias férreas começaram a prestar atenção a estas queixas para evitar ao 

menos uma legislação futura de controle da utilização de madeira. E, em 1904, o presidente 

da Companhia Ferroviária Paulista, Antonio Prado, contratou o jovem Edmundo Navarro de 

Andrade para criar uma reserva florestal para ser utilizada pela companhia. O jovem em 1906, 

após várias pesquisas, elegeu como melhor gênero para tal reserva o eucalyptus, árvore nativa 

da Oceania, espécie já recomendada para reflorestamento. 

A companhia Paulista plantou eucalipto em uma grande área. Este produzia 

rapidamente e era forte, mas ainda não conseguia suprir a quantidade de madeira necessitada 

pela empresa, assim ela teve poucos imitadores, pois os outros plantavam em caráter 

experimental somente para agradar o governo. 

Outra forma de fazer frente às criticas foi utilizada pela companhia Norte do Paraná 

que exigia que seus compradores de lotes mantivessem 10% das áreas com cobertura vegetal, 

mas não há comprovação que houvesse cláusula de imposição contratual. 

A lenha também fornecia energia para muitas fábricas, pois a produção de energia 

elétrica ainda era baixa, e o Brasil entrou na era industrial com insuficiência dos 

combustíveis. 

Nesse período, a proteção aos bens ambientais estava intrinsecamente ligada, como no 

período anterior, prioritariamente ao humano e a ao seu benefício. Com uma pequena 

diferença, ao invés de ver apenas a questão econômica, neste período, a preocupação com os 

bens ambientais estavam ligados também à saúde humana. 

Por parte do governo, além do serviço florestal, tem se a criação pelo Marechal 

Hermes de Fonseca, de uma reserva florestal no Acre e ao que parece em parte do Amazonas, 

mas nunca saiu do papel, ao qual posteriormente, já na década de 1980, Paulo Nogueira Neto, 

então secretário de meio ambiente federal tornou estação ecológica do Rio Acre. 

(NOGUEIRA NETO, 2001). 
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Rondon criou o Serviço de Proteção aos Índios – SPI, que é a origem da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI, que apesar da boa intenção do criador, teve mais a função de 

retirá-los de suas áreas e colocá-los em reservas minúsculas, gerando o começo da extinção e 

aculturação. Tudo em benefício de grandes fazendeiros e grileiros que buscavam ocupar suas 

terras e eram apoiados por poderes legislativos e judiciários estaduais que concediam títulos 

―legais‖ de terras. 

A visão de natureza inesgotável vigente e, principalmente da noção de que o ser 

humano não é capaz de modificar a natureza profundamente, existia a tentativa de repelir a 

inserção das ideias do movimento conservacionista no Brasil. Um dos ufanistas mais 

expressivos à época era Afonso Celso de Assis Figueiredo, que publicou no império o livro 

Por que me ufano do meu paiz: emingles right or wrong my country, onde proclamava 

inesgotável e maravilhosa a natureza brasileira. 

Outros autores e autoridades apresentavam explicitamente a antipatia à natureza 

brasileira desordenada e que forma um labirinto que aprisiona o ser humano, tão diferente da 

inspiradora e desejada natureza europeia civilizada, organizada e bela. Exemplo da tentativa 

de inserção da maravilhosa natureza europeia no Brasil, dentre outras é a importação de 

pardais pelo prefeito do Rio de Janeiro, para enfeitar a nova e bela cidade, cuidadosamente 

copiada de Paris. (PINTO, 1918). 

Alberto Loefgren, botânico sueco e expoente da 1ª geração de cientistas paulistas, que 

foi chefe de botânica em serviços florestais e botânicos; conseguiu a promoção em nível de 

comissão deste setor, que era responsável pela conservação, utilização racional e 

reflorestamento. O botânico criou a primeira comemoração do dia árvore do Brasil em 1902, 

mas não conseguiu convencer os legislativos estaduais a quaisquer outras medidas concretas 

para proteger as florestas, iniciou uma campanha por um Código Florestal – implementado 

apenas em 1934 –, criação de parques nacionais nos moldes americanos e de um serviço 

nacional florestas, pois este garantiria a proteção de cursos d‘água e o fim das importações de 

madeira. 

A criação do Serviço Florestal Federal somente foi implementado por Decreto pelo 

Presidente Arthur Bernardes. Este órgão tinha pouco a fazer já que a questão de terras e 

florestas estava no âmbito das competências Estaduais e não federal. O Serviço Florestal, 

devido ao pouco orçamento e a falta de regulamentação de florestas, se tornou um viveiro de 

mudas do Rio de Janeiro – só de maio a dezembro de 1912, o estabelecimento distribuiu 

gratuitamente 14.602 mudas de árvores frutíferas, 277.026 árvores de sombra e 897.234 

árvore florestais, perfazendo total de 1.188.862 mudas (PEREIRA, 1950), que rogava aos 



  

147 

Estados doação de terras para criação de reservas. Isso infelizmente não ocorreu, pois quando 

este começa a assinar os acordos com estados para ajudá-los na implementação de serviços 

florestais estaduais, ocorre a revolução de 1934. 

Neste período, surgiu na literatura infantil uma corrente destinada a incentivar o amor 

e a reverência pelas árvores. Há de se destacar aqui as obras de Monteiro Lobato. 

Surgiram as primeiras medidas de proteção florestal, que, infelizmente, não tinham 

sanções o que dificultava sua implementação. Os conservacionistas apresentavam aos 

legisladores as medidas adotadas em outros países, tal como, a criação do parque de 

Yellowstone e a política de Roosevelt e Pinchot nos Estados Unidos. Na verdade, havia muita 

discussão e material que as embasava, porém nada de prático foi feito. Representantes 

brasileiros eram impelidos a ir aos congressos internacionais, como de florestas de 1913 em 

Paris, mas a situação era embaraçosa já que nada estava sendo feito no Brasil no sentido do 

conservacionismo. 

Os argumentos tanto para a conservação quanto para a corrente contrária, no Brasil, 

não tinham embasamento científico, sendo baseados apenas em observações pessoais, que 

construíram um conhecimento popular. Como, por exemplo, a questão da devastação de 

florestas reduzir as chuvas. Esse assunto foi objeto de muitas discussões, inclusive de um 

debate público. A sociedade Nacional da Agricultura por pressão dos fazendeiros aprovou 

resolução em 1908 recomendando medidas defensivas contra o desmatamento. 

Outro grande movimento de proteção à natureza empreendido neste período foi 

capitaneado pelo idealista Alberto Torres. Ele foi o primeiro a utilizar o termo ―conservação‖ 

no Brasil no mesmo sentido que tinha nos EUA, onde tal expressão foi cunhado. Ele fez uma 

proposta de constituição que foi publicada em 1913, que tinha cláusulas de proteção do solo e 

recursos naturais do Brasil, pois julgava isso fundamental, já que considerava a civilização 

humana movida pela cobiça, e inevitavelmente devastadora. Para ele, proteger os mananciais 

e realizar o reflorestamento eram prioritários. 

Torres era um nacionalista que exaltava o caboclo e era contra a exportação de valores 

e atitudes estrangeiros, que para ele garantiam apenas ganhos imediatos, olvidando-se as 

gerações posteriores. Ele era mais um pensador político que um cientista, sua teoria baseada 

no nacionalismo econômico e fisiocrático tiveram ressonância durante todo o período da 

República Nova, devido especialmente aos problemas de desabastecimento e financeiros. 

Alguns dos primeiros ambientalistas brasileiros como Wanderdilt Duarte e Barros foram 

influenciados pelas suas ideias (URBAN, 1998). 
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Outro grande cientista deste período que trabalhou em prol da natureza foi Hermann 

Von Ihering, que preocupada com os madeireiros que atuavam livremente em terras públicas, 

propunha a criação de um serviço florestal que inventaria as terras públicas com cobertura 

florestal e faria a proteção destas, bem como regulamentaria as concessões de companhias 

madeireiras. O que tem que ficar claro é que Ilhering não era contra o desmatamento, mas 

contra o desflorestamento livre de leis e sem ônus em terras públicas. Propunha, também, a 

compra pelo Estado das reservas florestais e bióticas com as receitas de impostos sobre terras. 

A população não se preocupava com a proteção da mata atlântica, apresentando 

indiferença e até hostilidade ao ambiente natural, pois o que mais os preocupava era a 

prosperidade do comércio exportador que garantia a sua subsistência. Este fato desanimava os 

conservacionistas, pois não havia apoio popular a suas ideias, permanecendo em ciclo de 

debates de intelectuais apenas, o que dificultava sua implementação. 

Havia também os oportunistas que defendiam o fim das matas, descrevendo-as como 

uma mata feia, baixa, desigual e insalubre. Este discurso tinha por fim substituir a mata por 

plantações de eucalipto, como ansiava Edmundo Navarro. Esta divisão se difundia e as matas 

nativas cada vez mais eram vistas como insalubres e sua destruição uma necessidade de 

saneamento público. E de Monteiro Lobato comentou a velocidade com que a floresta nativa 

era substituída e eliminada para dar lugar as espécies exógenas plantadas de forma ordenada e 

homogênea. 

 

―Os paulistas nunca haviam admirado dizia ele a beleza augusta dos jequitibás de 

grandes sussurrantes como o oceano, nem o vulto grave das perobeiras milenares. 

Sua ambição feroz preferia à beleza da desordem natural a beleza alinhada e árvore 

que dá ouro. Confessem só um espetáculo vale o outro. Mesmo assim afirmava que 

o café era insaciável de húmus e produz a custa do sangue da terra.‖ (apud DEAN, 

1996, p. 260). 

 

Obviamente, a questão girava em torno do direito de propriedade, pois as florestas 

públicas ou eram coisa de ninguém passiveis de apropriação por quem quisesse, ou estas já 

haviam sido legalizadas como fazendas por grileiros. Por isso, alguns conservacionistas, como 

o engenheiro sanitarista Lourenço Beta Neves e o engenheiro civil e sanitarista, Francisco 

Saturnino Rodrigues Brito, defendiam limites a exploração das florestas privadas e que estas 

propriedades territoriais deveriam ter uma função social atendendo ao interesse coletivo 

(DEAN, 1996). 
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O poder legislativo do Rio de Janeiro chegou a debater um código rural que,  no 

entanto não foi aprovado. Neste, os proprietários particulares teriam que ter permissão dos 

conselhos municipais para derrubar suas matas, instituía as licenças para caçadas, proibia o 

corte de árvores em florestas públicas e ratificava a competência do estado para 

recomposição. 

A caça de animais virou esporte para as classes medias das grandes capitais, que 

desrespeitavam leis locais contra caça em épocas de acasalamentos, e, se impedidos de caçar 

por proprietários quando as terras eram particulares, ateavam fogo em áreas por mera 

represália. Matar animais era uma diversão, e , com o surgimento da câmara pneumática, 

virou moda matar pássaros com estilingues. A caça, também, tornou-se um grande comércio 

para o mercado interno, pois rara era a casa na cidade que não tinha uma gaiola e a vila que 

não tinha uma feira de Animais. Além do comércio de plantas como as bromélias,as  

orquídeas e as plantas medicinais (DEAN, 1996). 

Cientistas e técnicos encarregados das primeiras medidas de conservação das florestas 

públicas não conseguiram estabelecer sanções contra o desperdício ou mau uso das reservas 

de madeiras. Eles informavam os legisladores sobre as campanhas de conservação de outros 

países, na esperança de motivá-los a procedimento semelhante. 

Sempre visto como res nullius e como bens de valor econômico, os pensadores 

achavam que estes mereciam tutelas exclusivamente por terem finalidade utilitarista ou 

econômica, e se fazia necessário protegê-los ou regrar seu uso por que passavam a perceber 

que seu estado de abundância não era eterno. E foi com este fim de algumas leis e mesmo os 

artigos do antigo Código Civil (1916) foram escritos, lembrando sempre que sua eficácia 

social era quase sempre nula. Exemplo disso foi a lei 1927 do Estado de São Paulo que 

proibia os famosos balões de São João.  

No período liberal a defesa dos direitos individuais estava em destaque, nada mais 

justo que as normas sobre as questões de recursos naturais fossem tratadas por leis privatistas, 

não havia uma visão do público nestas questões a não ser, como disse Navarro, se tivesse 

alguma ligação com saúde, falta d‘água e questões utilitaristas que garantissem a isonomia 

dos cidadãos, mesmo porque a maioria destes bens estava nas mãos de proprietários 

particulares. 

Tendo em vista a ótica econômica e privativista marcada pela ideologia egoísta e 

antropocêntrica pura, dos bens naturais, nada mais correto do que serem tratados pelo código 

civil. Ele tratava aqueles sobre o crivo do direito de propriedade, que os ratificava como res 

nullius voltados para uma finalidade utilitaristas e econômico típicos do pensamento da época.  
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Nunca segunda fase esta proteção dos bens naturais se justifica também pela preocupação 

com à proteção a saúde. 

 

―Ainda sob uma visão egoísta, tendo o homem como personagem central e para 

onde deveriam convergir todos os benefícios das normas de proteção do ambiente, 

―a legislação ambiental‖ podia ser tipificada pela sua preponderância na tutela da 

saúde e qualidade de vida humana.‖ (RODRIGUES, 2002, p. 77). 

 

Um dos capítulos do Código Civil de 1916 que demonstra este pensamento é o que se 

ocupa das águas, arts. 431 a 466. Um jurista da época analisando tal capítulo: 

 

―Tratta o nosso código civil a matéria das águas no titulo consagrado à ocupação. 

Esse fato importante esclarece desde logo o pensamento do legislador acerca da 

natureza destas cousas, assente como já ficou, a propósito do art. 383º, que por 
aquelle meio só podem adquirir-se cousas nullius, ou porque nunca tiveram dono, ou 

por terem sido abandonadas ou perdidas pelo próprio antigo proprietário. E além 

nullius devem as águas por egual considerar se consas móveis, porque a ocupação 

também não pode recahir sobre imóveis [...] Assim consideradas pela jurisprudência 

universal, as águas podem dizer se com efeito cousas nullis, mas susceptíveis de 

propriedade privada. Apropriaveis porque consideradas em pequenas fracções o 

homem pode recolhe-las por maneiras diversas, aplicando as satisfação de 

multiplicas necessidades [...] agua é cousa móvel [...] mas se agua se infiltra no 

terreno não há desde então que discutir se é móvel ou imóvel porque juridicamente 

deixou de existir.‖ (PINTO, 1918, p. 13). 
 

Ao contrário dos recursos naturais, as questões de saúde ocupavam a arena política na 

República Velha, e recebiam altos recursos orçamentários. Isso porque era consenso que as 

condições sanitárias das cidades eram péssimas e contribuíram para a proliferação de 

transmissores de doenças, especialmente devido à destruição das florestas para dar lugar aos 

cafezais, apesar de muitas matas ciliares terem sido erradicadas porque se pensava que assim 

se combateria a malária. Os principais objetivos desta luta eram de desenvolver uma pesquisa 

científica sobre o assunto, modernizar a saúde pública a erradicar as doenças endêmicas e 

epidêmicas. (SANTOS, 1993). 

As questões sanitárias receberam uma verba significativa porque as condições de 

saúde verba significativa porque as condições de saúde no Brasil eram críticas, de Norte a Sul 

as populações eram ameaçadas por surtos epidêmicos de cólera, varíola, febre tifóide, 

tuberculose e febre amarela. O primeiro Estado a lançar campanhas de saneamento urbano foi 

São Paulo como demonstram as campanhas de febre amarela e peste bubônica no fim Século 

XIX e início do Século XX nas cidades do litoral e do anterior. 
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Os nacionalistas viam os problemas sanitários como um obstáculo para modernização, 

que na época significava a ―europeização‖ do país. E os ruralistas viam o resgate do sertão 

como tarefa da construção da nação, pois eram a raiz da nacionalidade. E para pensadores, 

como Vicente Licínio Cardoso e Alberto Torres, o Brasil tinha vocação ruralista, e deveria 

valorizar a agricultura e o homem do campo. O livro ―Os Sertões‖ de Euclides da Cunha, 

escrito neste período, apresentou a Guerra de Canudos e foi o primeiro a trazer esta visão da 

realidade do sertão e do sertanista. 

Nos primeiros anos da república, o governo do estado havia cedido às campanhas pró-

imigração dos fazendeiros, políticos e intelectuais. Agora, no final da década de 1910, o 

governo apoiava os novos princípios do nacionalismo em favor do caboclo, em favor dos 

―jecas-tatus‖ abandonados no interior. (SANTOS, 1993, p. 368). 

Nos vinte anos de república velha, a intervenção governamental na política e na 

economia tinham aumentado, e a ideologia sanitarista era intervencionista e estatista diferente 

das inglesa e americana, que buscavam a participação das comunidades locais e 

descentralização administrativa. A discussão e a formação de correntes favoráveis ao 

sanitarismo e suas teses ganharam muita força política e propiciaram um projeto ideológico de 

construção de nacionalidade. Duas forças políticas cooperaram para o crescimento do 

movimento sanitarista. A primeira foi o tenentismo, mais precisamente a Coluna Prestes que 

difundia no interior do país a ideia de reformas social e política. E a outra, foi a missão 

Rockefeller no Brasil, que impulsionou o movimento sanitarista com seu apoio no combate à 

ancilostomose e à malária, obviamente por interesses próprios. (SANTOS, 1985). 

Portanto, os anos 1920 foram a fase de maior politização do movimento sanitário 

brasileiro, e de crescimento da ideologia de redenção do sertão difundida por Monteiro 

Lobato e Belisário Pena. Neste período, muitas leis para garantir a salubridade das cidades 

foram editadas. 

Infelizmente, a burocratização do movimento sanitarista, depois da revolução de 30 

paralisou o movimento, pois a criação de um Ministério da Educação e Saúde Pública tirou a 

força ideológica deste, para torná-lo um projeto governamental, logo burocratizado. Outro 

fator que contribuiu para o esvaziamento do movimento sanitarista foi deslocamento do 

projeto de construção da nacionalidade para a fronteira, promovido por Vargas, como 

manobra que o poupou de enfrentar as oligarquias do sertão. 

 

 

 



  

152 

3.4.1 A Constituição de 1891 

 

A primeira constituição republicana foi baseada na constituição americana. Como nota 

Amaro Cavalcanti, a constituição brasileira era ―[...] o texto da constituição norte-americana 

completada com algumas disposições das constituições suíça e argentina. Falta lhe porém 

vinculação com a realidade do país. Por isso não teve eficácia social, não regeu os fatos que 

previra, não fora cumprida.‖ (apud SILVA, 2002, p. 80). 

Adota o sistema federalista, dividiu o país que adotava o sistema unitário, dando 

poderes aos governos locais, atribuindo competências que mudaram os rumos dos recursos 

naturais. 

A constituição de 1891 não possui nenhum artigo dedicado a proteção do patrimônio 

natural, o que só foi trazido à discussão nos códigos privatistas como o Civil, que, eliminou 

todas as leis do reino e tentou aplicar normas liberais e burguesas bem mais ao estilo do 

momento em que viviam. O conceito de liberal de propriedade que adotou impediu que 

qualquer política protetora de recursos naturais prosperasse, pois, como se baseava na ideia 

individualista liberal de que o proprietário poderia usar, gozar e dispor da propriedade como 

bem entendesse, dificultou a construção de uma ordenação jurídica de proteção florestal, e, 

mesmo que feita, dificultou sua eficácia social. 

O Código Penal de 1890 manteve a posição constitucional sobre os recursos naturais e 

tratou com superficialidade a questão florestal com penas pequenas, quase irrisórias, com se 

vê os artigos 141,148 e 329 que fala genericamente do crime de dano. (PEREIRA, 1950). 

A constituição transferiu aos estados as terras públicas pertencentes ao governo 

central. Na região da mata atlântica, elas ainda eram muitas, e os Estados que a englobavam 

criaram leis que lembravam o Estatuto da terra de 1850. São Paulo, por lei, em 1895, colocou-

as à venda ―estipulando que nenhum comprador podia reclamar posse de mais de quinhentos 

hectares de floresta‖ (DEAN, 1996, p. 229) Os problemas de terras e suas disputas eram 

decididas pelos tribunais, sempre com base na influência política e na bravura em combate. 

Diversas leis foram publicadas em relação aos recursos naturais, mas nenhuma que 

fosse efetiva. Dentre elas, pode-se citar o decreto n. 7848 de 03 de fevereiro de1910 (sobre a 

reforma do jardim botânico), decreto legislativo n. 4421 de 28 de dezembro de 1921  (que cria 

o Serviço Florestal do Brasil), decreto n. 17042 de 16 de dezembro de 1925 (que regulamenta 

o Serviço Florestal no Brasil), lei n. 628 de 28 de outubro de 1899 (que amplia a Ação Penal 

por denúncia do Ministério Público). E uma curiosidade, o Decreto n.. 8843 de 1921 que 

criou a reserva florestal do Acre.  Destaque a reforma constitucional de 1926, promovida por 
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Arthur Bernardes, que mudou substancialmente a constituição com as restrições à propriedade 

do subsolo. O sanitarismo foi um fator importante para revolução de 1934, que trouxe uma 

nova constituição e uma configuração política que levou o Brasil para ditadura. 

 

3.5  República Nova 

 

Liderados por Getúlio Vargas, chefe político do Rio Grande do Sul, a República Nova 

se inicia com a revolução de 1930. Os revolucionários agruparam forças políticas que 

defendiam princípios, um tanto incipientes e nem tão revolucionários. Mas, trazia em seu 

ideário a intenção de proteger as riquezas naturais como patrimônio exclusivo da Nação, 

como nacionalistas que eram, já que este era cobiçado por diversos países. 

O novo governo tomou medidas intervencionistas e centralizadoras, moda em sua 

época, já que Roosevelt já as tinha tomado nos Estados Unidos, três anos antes, impelido pela 

economia mundial do momento, que estava em crise. 

As discussões políticas do momento eram complexas, pois era o período entre guerras, 

onde subia a preferência popular tanto pelo comunismo quanto pelo fascismo e nazismo. 

Somente o nacionalismo, que cresceu neste período, afastou a classe operária do 

internacionalismo – buscado pelo comunismo naquele momento – bem como distanciou a 

classe média do liberalismo puro. 

A proteção dos recursos naturais ganhou muito com este movimento, porque eram 

vistos como um bem coletivo que deveria ser utilizado eficientemente em favor da nação. 

Neste período, influenciado por cientistas da nova geração de conservacionistas e pelo 

nacionalismo, surgem realmente as primeiras leis que buscavam proteger o patrimônio 

natural. Leis que, desde o início da república, eram discutidas e apresentadas em forma de 

projeto, mas que não conseguiram efetivar-se com eficácia legal. Deste período são: o 

primeiro código florestal de 1934, Código da caça, Código de Mineração e Código de águas. 

O sentido dessas leis é de proteger o patrimônio natural, para ser racionalmente utilizado pela 

economia, ou por sua importância para a saúde dos homens. Fato é que nem os cientistas, nem 

a legislação buscavam uma proteção ética e direta do meio ambiente, mas, sim garantir a 

saúde humana e os bens úteis e necessários para utilização no tempo devido. (RODRIGUES, 

2002). 

O padrão em que o Brasil se inspirava no momento era a Itália com seu fascismo, que 

com mão forte garantia a ordem. O serviço florestal italiano era militarizado, e era tratado 

como questão de segurança nacional. Salienta Sampaio (1934, p. 15): 
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―O Sr. Mussolini tendo em conta essa pressão forte da opinião pública na Itália, 

como salientada por Piccioli, em seu livro ―Silvicultura‖ tomou a si impulsionar a 

Proteção à natureza em seu paiz; e reconhecendo a necessidade de rígida disciplina e 

continuidade, militarizou o serviço italiano e deu lhe como chefe um general. Plantar 

uma árvore, ensina a Radio Sociedade diariamente, é enriquecer o paiz!‖ 

 

Muitos cientistas vão trabalhar a questão do conservacionismo e vincularão este ao 

estado-nação forte e desenvolvido até a publicação das leis de proteção de recursos naturais, o 

que gera a perda de um pouco de seu ânimo. O fim da esperança é definitivo no momento do 

golpe militar aplicado por Getúlio Vargas em 1937, que faz os cientistas se desligarem da 

ideia de defesa de recursos como bens nacionais. Isto porque não se veem incluídos em um 

nacionalismo em que não há liberdade. 

Dentre esses cientistas o mais importante, sem dúvida foi Alberto Torres, diretor do 

museu nacional, biogeógrafo
49

 e desde 1912 vinha escrevendo a favor do reflorestamento e da 

criação de reservas naturais. Participou de diversos encontros internacionais sobre patrimônio 

natural, comum desde o fim do século XIX. Em especial no Congresso Internacional de 

Silvicultura de Roma em 1926, onde apresentou um relatório sobre as florestas brasileiras, 

publicado em seguida, onde defendia a intervenção estatal nas questões sobre florestas 

naturais, explicando sua crescente escassez. Com esse relatório, ele pretendia convencer o 

governo federal a criar um serviço florestas e uma guarda florestal onde propunha 

 

―Para os bosques de pequena dimensão e para aqueles que forem criados em torno 

de núcleos de população, parece que é uma questão da polícia ordinária sem precisar 

qualquer organização especial. Quando a guarda dos chamados parques nacionais, 

por suas localizações, por suas dimensões, e mesmo pela natureza deles, o problema 

é diferente. Vemos ai à necessidade da criação de uma verdadeira guarda florestal, 

de uma força pública especializada, de que o ministério da agricultura precisa 

dispor, para a polícia, conservação e mesmo exploração. Essa força, dependendo do 

ministério da agricultura, mas organizada de acordo com a da guerra pode ser e 

economicamente constituída se aproveitarem ex-praças do exército tendo servido um 

certo tempo, si se aproveitarem sargentos tendo mais de 10 anos de serviço e oficias 

da reserva de 1ª classe (engenharia).‖ (SAMPAIO, 1935, p. 102). 

 

Na atmosfera do governo varguista, onde as concepções de Alberto Torres, encontram 

campo fértil, acreditou na eficiência da tecnocracia elitista do governo para aplicar as medidas 

conservacionistas que dependiam, segundo ele, de tecnologia, educação e força e diz 

 

 

                                                 
49

 Biogeografia: ciência que estuda a distribuição dos seres vivos e pesquisa as causas determinantes. 

(SAMPAIO, 1935, p. 114). 
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―Citando o exemplo da Itália moderna, com o seu regime florestal militarizado e 

que, sob o comando superior de um general, reúne as três condições básicas da 

eficiência (que eu também defini como o triângulo da eficiência das realizações da 

biogeografia dinâmica no Brasil): técnica, educação e força, lembrei que segundo a 

tradição, Roma fora fundada 753 anos antes de Cristo e que o Brasil, com os seus 4 

séculos e pouco, é ainda um paiz novo, onde uma tal organização, eficiente por 

excelência, ainda não tem o longo rastro de experiência própria, que deve alicerçar 

um tal sistema, mas a cultura encurta o tempo...‖ (SAMPAIO, 1935, p. 15). 

 

Acreditava que a natureza deveria ser defendida por questões utilitárias, mas também 

por sua beleza, defendendo inclusive a criação de estações biológicas de efeito paisagístico. 

Além de obvio, já que era inspiração do momento, por ser a morado do caboclo, a medula da 

raça brasileira, dando voz ao nacionalismo também aqui. Como enfatiza o texto abaixo: 

 

―Objetivos em cada país: sem embargo a diversificação technica ou modalidades 

práticas que apresenta em todos os países, seus objetivos são universalmente de duas 

ordens: 1 – preservar de rareiamento ou extinção os bens naturais, sujeitos a 

consumo e passíveis de multiplicação; 2- cuidar de sítios e paisagens,em benefício 

do turismo e do excursionismo; 3- assegurar a perpetuidade de espécies animaes e 

vegetaes, como a outras não especificadas, produção naturaes que devam ser 

permanentemente conservadas.‖ 

 

Defendia, ainda, que deveriam ser protegidos os animais necessários e úteis às 

plantações e ao homem, sendo que os não úteis deveriam ser destruídos e até dar um prêmio 

para quem os caçasse – a exemplo do que se fazia em países da Ásia e África, especialmente 

os nocivos para agricultura, pecuária e higiene. (SAMPAIO, 1935).  

Pensamento futurista de Sampaio, que foi seguido pela Lei n.. 6938/1981, foi a 

importância do município nas questões de proteção da natureza, onde defendia ― a iniciativa 

de proteger a natureza‖ deve ser municipal por excelência o que não impede que cada estado 

ou o governo federal mantenha outras cabendo a este, principalmente os parques nacionais 

(SAMPAIO, 1935). 

Hohne foi outra figura que tinha influência tanto pública tanto pública como no 

governo. Era diretor do Instituto Butantã em São Paulo, taxonomista, e tinha interesses em 

biogegrafia e ecologia e o primeiro, no Brasil, segundo Dean (1996), a defender reservas 

genéticas. 

Outro conservacionista foi Armando Magalhães Corrêa, que escreveu um livro 

alertando da necessidade de conservar, reflorestar e regulamentar caça e refúgios de vida 

selvagem. Ele teve grande penetração nas associações da cidade, bem como em clubes 

cívicos, de pescadores, dentre outros. 
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Alguns conservacionistas defendiam que a questão da proteção da natureza era de 

segurança nacional – tese aceita inclusive pelo regime militar de 64 e legalizada pela Lei n. 

6938 – tal como João Baptista Magalhães, major, que em artigo defendeu as reservas 

 

―Além de seu valor artístico, econômico e educacional, tem também valor militar 

[...] O exercito em campanha não só precisa de madeiras para a satisfação dos 

misteres de sua vida corrente (combustível, material para abarracamentos, 

construção de depósitos, etc), como as utiliza diretamente em suas operações de 

campanha, nos trabalhos de fortificação, e organização geral do terreno, taes como 

pontes, pinguelas, estrias, revestimento de trincheiras poços de minas, etc, a melhor 

solução do problema se encontra ainda num sistema de arborização conveniente das 

estradas, pois não será possível fazer trabalhos de camouflage improvisada em 

centenas e mesmo milhares de quilômetros e na creação de bosques e florestas 

convenientemente espaçados no território. O ideal a tal respeito seria que todo 

território pudesse dispor de bosques e florestas de uma certa área, distanciados uns 

dos outros de uns 20 a 30kms no máximo, o que corresponde as distancias dos 

deslocamentos médios diários das tropas em campanha.‖ (SAMPAIO, 1935, p. 68). 

 

Essa teoria desenvolveu-se não apenas no Brasil, mas em diversos países 

especialmente os ligados ao nazifascismo e nos Estados Unidos onde o cadastro de 

monumentos naturais à época era atribuição dos departamentos do interior, da agricultura e da 

guerra. 

Além dos pesquisadores já citados podemos destacar os literatos como Sylvio 

Romero, Affonso Arinos, Joaquim Nabuco, Capistrano de Abreu, Manoel Bonfim, Euclydes 

da Cunha, Roquette Pinto, Graça Aranha, Affonso de Tunay, Monteiro Lobato e Leôncio 

Corrêa que construiu a primeira escola prática de proteção a natureza na ilha de Paquetá. 

Dentre os políticos: Coelho Netto e augusto Lima, que lutaram pela criação do serviço 

florestal do Brasil. (SAMPAIO, 1935). 

Em 1937, foi criado o primeiro parque nacional do Brasil, em Itatiaia, depois Vargas 

criou o da Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro e do Iguaçu porque os Argentinos tinham 

criado um no seu lado das Cataratas, dez anos antes - no Paraná. (DEAN, 1996). Os Estados 

instalaram os conselhos florestais de acordo com o código e criaram algumas reservas 

estaduais, e assim também fizeram alguns municípios. 

Em 1934, Vargas ouvindo especialmente Sampaio, Hoehne e Andrade, editou uma 

série de códigos, regulamentando sobre questões de florestas, água, minas e caça cumprindo a 

constituição de 1934 que determinava em ser at. 5º inc. XIX letra j ―compete privativamente a 

União: [...] XIX legislar sobre: [...] bens de domínio  federal, riquezas do subsolo, mineração, 

metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração‖ (BRASIL, 

1986, p. 142) e que era competência e dever do estado e da União proteger as belezas naturais 
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e o patrimônio histórico e artístico senão vejamos, artigo 10 inc III ―compete 

concorrentemente à união e aos estados: [...] III – proteger as belezas naturais e os 

monumentos de valor histórico ou cultural, podendo impedir a evasão de obras de arte;‖ 

(BRASIL, 1986,p.144). 

Com a ocorrência do golpe militar de novembro de 1937, que estabeleceu uma 

ditadura corporativista, em meio à Segunda Guerra mundial, o governo determinou algumas 

medidas conservacionistas, isso devido `a escassez de combustível provocado pela guerra. 

O golpe levou a uma retratação do entusiasmo conservacionistas, pois as participações 

políticas de civis e cientistas, tão fortes no período democrático, não mais exerciam influência 

em Vargas. Além disto, a implementação dos códigos foi fator importante, pois transferia a 

conservação para a burocracia, reduzindo a importância da participação cidadã. 

 

3.5.1 As Constituições de 1934/1937 

 

As constituições de 1934 e 1937 no que se refere à proteção ao patrimônio natural não 

se diferenciam, pois o artigo 134 da constituição de 37 não se diferencia em nada do art. 10 

inc II da de 1934. Na completude da constituição que é cada uma deve ser analisada, o que as 

leva a serem muito diferentes, haja vista que uma , a de 1934, foi promulgada e constituída 

com base numa certa participação cidadã, como por exemplo as monções da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, aos poderes públicos, para que fosse colocados na nova 

constituição o dispositivo a proteção as riquezas naturais (URBAN, 2001), enquanto a outra, 

1937, foi outorgada por um ditador apoiada em regime militarizado. 

Assim vê-se claramente a diminuição de participação da sociedade, com a diminuição 

das associações ligadas à proteção do patrimônio natural e desincentivo a participação popular 

nestes assuntos com o crescente aumento do aparelho estatal pro meio da criação de 

autarquias, empresas estatais e intervenção estatal nos setores econômicos, realização de 

ações de integração territorial e leis voltados para isso, valorizando o papel dirigente do 

Estado no progresso do país e o fortalecimento do nacionalismo. Esse desincentivo gerou a 

apatia da sociedade. 

O primeiro código florestal foi editado por decreto do governo provisório de Getúlio 

Vargas em janeiro de 1934. Datam desta época também o Código de águas, o código de 

mineração, o código de pesca e a legislação sobre preservação do patrimônio histórico, 

artístico, arquitetônico, cultural, que inclui sítios naturais e paisagens – efetivado pelo decreto 

n. 25 de 30 de dezembro de 1937 e ainda em vigor, apesar das modificações. 
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O serviço florestal foi posto efetivamente em prática. Criado em 1921, não funcionou 

efetivamente até a década de 30. A ideia de criar um órgão da administração pública com a 

função de conservar a natureza passou por vários governos sendo efetivamente criado nesta 

época por influência de Augusto de Lima, e regulamentada em 1925, entretanto, somente 

chegou a ter atividade expressiva na década de 30 quando foi substituído por uma seção de 

reflorestamento dentro do serviço de fomento da produção vegetal. Duas outas instituições, o 

Instituto do Mate e o Instituto do Pinho de 1941 tinham funções próximas ao serviço florestal, 

entretanto, voltados para a produção. 

Pelo Decreto n. 1139, de 1939, foi aprovado o regimento do serviço florestal e em 

1944 um decreto presidencial modificou suas funções e definiu como sua função promover a 

criação, fomento e proteção e melhor utilização das florestas do país. 

O Código Florestal trazia disposições precisas sobre a guarda e corte de florestas e 

penalizações para o descumprimento. Tinha como ponto crucial a negação do direito absoluto 

da propriedade, proibindo cortes de mata ciliar, árvores que abrigavam espécies raras e 

mananciais mesmo em propriedades particulares, e vedava o corte de mais de três quartos de 

árvores restantes em cada propriedade. Mandava as indústrias replantarem árvores suficientes 

para manter suas necessidades. Criou a guarda florestal, esboçava a base da organização dos 

parques nacionais. 

Criou o Conselho Florestal Federal com a função de promover e zelar pela fiel 

observância do código e orientar as autoridades federais sobre a aplicação dos recursos do 

fundo florestal e promover a cooperação dos poderes públicos na conservação e replantio, 

além de difundir a educação florestal e a proteção do patrimônio natural, bem como promover 

a festa da árvore, anualmente, e criar prêmios de incentivo à silvicultura. Este conselho tinha 

caráter deliberativo quanto a casos omissos no código e era composto por representantes do 

Museu Nacional, Jardim Botânico, a Universidade do Rio, Touring Club do Brasil, 

Departamento Nacional de Estradas, Serviços Florestas ou matas do Distrito Federal e até 4 

pessoas de notória competência especializada, nomeadas pelo presidente da república. 

(URBAN, 1998). 

O art. 2º do Código Florestal reza que as florestas são do ―interesse comum‖ de todos 

os brasileiros, o que sugere que elas não podem ser propriedade privada, tal como minérios e 

águas. Essa era a intenção, mas a restrição ao uso privado da flora foi mínima, quando não 

nula. Nesse ―compartimento da terra‖ – a flora – o estado legislou, mas não conseguiu intervir 

como fez nos minérios e nas águas. Por falta de capacidade regulatória, a flora ficou como os 

solos agrícolas, à mercê da lógica privada. 
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O Código florestal teve efeitos preservacionistas, apesar do seu caráter produtivista. 

Ele criou quatro classes de florestas: ―protetoras‖, ―remanescentes‖, ―modelos‖ e 

―produtivas‖. ―Protetoras‖ conservam águas, solos, dunas, saúde pública, belezas naturais, 

estaduais e municipais. ―Modelos‖ seriam as florestas plantadas ou replantadas para fins 

comerciais, muito raras naquela época. As demais – a imensa maioria – eram consideradas 

―produtivas‖, ou seja, sujeitas a exploração comercial. Sobre esta maioria a ação controladora 

do Estado foi muito fraca, pois até hoje um mecanismo eficaz de concessões. As florestas 

―protetoras‖ e ―remanescentes‖ eram colocadas sob regime de ―preservação permanente‖. O 

artigo 9º trazia a primeira referência legal a parques nacionais, definidos como ―monumentos 

naturais‖ como características especiais que fizessem sua flora merecer preservação. Toda 

atividade prejudicial à sua flora e fauna era proibido. Nossos primeiros parques nacionais se 

basearam nesse artigo de um decreto produtivista. A nossa política preservacionista até hoje 

sofre dessa ambiguidade. 

Segundo Dean (1996), além das questões judiciais, o governo federal não tinha 

recursos suficientes para fazer cumprir o código. Assim, a guarda florestal não foi instalada, e 

esperava-se que as forças locais protegessem as florestas como encargo adicional. Em 1953, 

apenas 216 municípios haviam criado as comissões de consultoria florestal estipuladas. O 

Conselho Federal de Florestas com poucas reservas para proteger e nenhuma polícia para 

aplicar a lei em propriedades privadas, continuava a se ocupar com a arborização do Rio. 

O Código das águas, decreto n. 24463 de 10 de julho de 1934, separou a propriedade 

da terra da propriedade sobre os recursos hídricos, que passou a ser patrimônio da nação. Para 

utilizá-los, havia necessidade de uma concessão dos órgãos governamentais. Infelizmente, 

isso não foi sinal de preservação, como bem diz Drummond (2002, p. 15): 

 

―O desenvolvimentismo e o papel econômico central dos órgãos e empresas do 

estado fizeram com que esses recursos fossem intensivamente explorados, tanto que 

o Brasil virou uma potência mineral e hidrelétrica de nível mundial. Intervenção 

governamental não é igual a politicas conservacionistas ou preservacionistas.‖ 

 

O Código trouxe inovações como a despoluição de águas por quem as poluiu e a 

instituição ainda, inicial, do princípio do poluidor-pagador: 

 

―Art. 111 – Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e 

mediante expressa autorização administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas 

ou agricultores ou industriais deverão providenciar para que elas se purifiquem, por 

qualquer processo, ou sigam o seu esgoto natural. 
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Art. 112 – Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os Estados, Os 

Municípios, as corporações, ou os particulares que pelo favor concedido no caso do 

artigo antecedente foram lesados.‖ (BRASIL, 2012). 

 

Outra legislação importante que surge no ano, é o Código de Caça e pesca, Decreto n. 

23762 de 2 de janeiro de 1934 que passou para o Ministério da Agricultura a responsabilidade 

de administrar e fiscalizar a fauna para fiel cumprimento desta lei. Estabelece os deveres do 

pescador, restringe os equipamentos de pesca aos estabelecidos em lei como apropriados. 

Proibia a caça de espécies de animais úteis á agricultura, a caça por profissionais e a venda de 

animais que não fossem criados em cativeiro, entretanto, permitia a caça de animais nocivos à 

agricultura. Traz uma inovação quando em seu artigo 129 define ―Com o fim de conservar as 

crias de animais silvestres, para evitar sua extinção e formar reservas que assegurem o 

repovoamento das mata e campos, são considerados parques nacionais de refugio e reservas 

de todos os imóveis do patrimônio publico.‖ (BRASIL, 2012). 

O Código de Minas criado em 1934 (Decreto 24642) revogado na década de 90 

estabelece como privativo da União a concessão de lavra do subsolo brasileiro, além de 

classificar as jazidas e determinar os requisitos para lavras. 

O decreto-lei n. 25 de 30 de novembro de 1937, que determina a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional, onde define estes bens, cria os livros de tombo e os 

efeitos deste, em vigor até a presente data. 

O Código Penal de 1940 não contemplou especificamente a proteção dos recursos 

naturais, mas o incluiu implicitamente ao tratar de crimes contra a saúde pública (art. 267 e 

285) ou contra a incolumidade pública (250 a 285), bem como a corrupção ou adulteração de 

alimentos, remédios, água potável, incêndios criminosos – que se dolosos em pastagens, 

matas ou florestas teriam aumento de um terço da pena. 

Várias normatizações buscando defender o patrimônio natural, histórico e artístico 

surgiram neste período histórico, sempre com o cunho utilitarista, econômico ou de 

embelezamento. Sendo as principais: 

 Decreto n. 10232 de 27 de janeiro de 1932 – que versa sobre estações biológicas e 

regiões florísticas (decreto de Minas Gerais, criando o Jardim botânico de Belo 

Horizonte e outras regiões faunísticos no Estado). 

 Decreto n. 23311 de 31 de outubro de 1933 – que trata da fiscalização de expedições 

artísticas e científicas. 

 Decreto n. 24114 de 12 de maio de 1934 – defesa sanitária vegetal. 
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 Decreto n. 24467-A de 26 de junho de 1934 – que cria o Serviço de Irrigação, 

Reflorestamento e Colonização, no Ministério da Agricultura. 

 Decreto n. 24641 de 10 de junho de 1934 – criou o banco nacional e crédito rural. 

 Decreto n. 24548 de 03 de julho de 1934- trata da defesa sanitária animal. 

 Decreto n.24606 de 06 de julho de 1934- versa sobre a desapropriação de terras 

foreiras em favor da União. 

 Decreto-lei n. 2009 de 9 de fevereiro de 1940 que deu nova organização aos núcleos 

coloniais mantidos pela União. 

 Decreto n. 2014 de 13 de fevereiro de 1940 que autorizou os governos estaduais a 

promoverem a guarda e fiscalização das florestas. 

 Decreto-lei n. 2681 de 7 de outubro de 1940 que reorganizou o Serviço Florestal. 

 Decreto-lei n. 3583 de 03 de setembro de 1941 que proibiu a derrubada de cajueiros. 

 Decreto n. 3124 de 19 de março de 1941 que cria a política econômica de cartelização 

das florestas. 

 Decreto n. 16677 de 07 de outubro de 1941 que modificou o regimento do Serviço 

Florestal. 

 Decreto n. 48313 de 8 de outubro de 1942 que reorganizou o Instituto do Pinho. 

 

Com o fim da ditadura Vargas, em 1945, o Brasil voltou à democracia e nova 

constituição foi promulgada e não apresentou alterações para a questão dos recursos naturais. 

Veio o desenvolvimento industrial e a construção de Brasília em pleno planalto central e a 

destruição do patrimônio natural continuou em nome do desenvolvimento econômico. 

 

3.6 Consideração final 

 

No período moderno, vê-se pelos marcos legais descritos que não há de se falar em 

proteção ao meio ambiente, nem em direito ambiental antes da década de 60. Neste período, a 

existência do meio ambiente, sua importância e a sua destruição passam a ser observados de 

forma muito isolada e surge a preocupação em solucionar problemas de modo rápido para 

atender as necessidades do período, tendo uma atenção econômica e social inicial que se 

reflete posteriormente no campo jurídico e político.  
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Podemos dividir a formação inicial da proteção ao meio ambiente no Brasil  em duas 

fases: primeira, denominada de exploração foi marcada pela quase inexistência de normas 

jurídicas de proteção a biota, transcorrendo do período colonial, império até o republicano, 

com ações governamentais caracterizadas por iniciativas isoladas, mas com o sentido de 

preservar determinadas culturas do que propriamente a preservação. A omissão legislativa é a 

marca nestes períodos. 

A segunda fase, denominada de fragmentária, marcada pela preocupação da 

exploração dos recursos naturais e com a saúde dos seres humanos, destacando-se as leis 

sanitaristas. A visão antropocêntrica de proteção do meio ambiente reflete nas ações de 

garantia a saúde ou exploração racional que somente caem por volta dos anos 1960 e 

começam a surgir as primeiras discussões de que o meio ambiente deve ser protegido, para a 

sobrevivência dos seres humanos, ainda sem uma visão de interdependência entre os sistemas. 

Não há uma preocupação em acompanhar os movimentos internacionais, uma vez que, o 

objetivo era construir leis nacionais que pudessem atender os interesses sociais, políticos e 

econômicos dos períodos históricos descritos.  

A década de 60 foi o marco inicial do direito ambiental com a divulgação de dados 

relativos ao aquecimento global e ao crescimento do buraco na camada de ozônio e com a 

ocorrência de catástrofes ambientais é que a sociedade começou a gradualmente construir 

uma consciência ambiental que inaugura uma nova fase da legislação ambiental, tentando 

acompanhar, de forma tardia, os marcos ordenadores internacionais. 

As atitudes e ações presentes nesse período eram regidas pela corrente do 

desenvolvimentismo, que subordinava a capacidade humana de conservação dos recursos 

naturais às exigências do desenvolvimento econômico.  A preocupação concernente à 

proteção ambiental teve seus primeiros passos, nos anos anteriores à primeira guerra mundial, 

com uma preocupação conservacionista, tratando do direito à proteção ambiental apenas dos 

elementos dos ecossistemas que possuíssem utilidade para a produção ou representasse valor 

econômico por ser objeto de utilização comercial. 

Mas, o que se percebe, é que a expansão do direito ambiental é caracterizada pelo 

excessivo número de leis, seguindo as regras do direito positivo moderno, proliferando-se as 

praxes legislativas e os despachos de gabinete, com um sistema de normas com lacunas e 

esmagado pelo número de leis, sabendo que as mesmas são socialmente ineficazes, ou seja, 

incapazes de trazer os reflexos concretos, as mudanças sociais necessárias e atingir a vida e as 

perspectivas reais nas quais se inserem os cidadãos. Essa crítica não se refere somente ao 

direito ambiental, mas a todo sistema legal brasileiro, gerando uma crise no direito positivo 
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que não foi capaz de acompanhar os problemas da pós-modernidade, gerando, para muitos 

autores o fim da modernidade. 

Por tais razões, se faz imprescindível à análise dessa nova fase pós-moderna, que será 

vista no próximo capítulo. 
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4 A FORMAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS AMBIENTAIS NA PÓS-MODERNIDADE 

 

―Leis são injustas, no sentido de "ilegais" ou de 

"ilegítimas", dado que, em seu momento fundador, elas 

não são nem legais nem ilegais, pois nenhum discurso 

justificador pode e deve assegurar o papel de 

metalinguagem, em relação à performatividade da 

linguagem instituinte ou à sua interpretação dominante. 

O discurso encontra ali o seu limite: nele mesmo, no seu 

próprio poder performativo, o que faz com que exista 

um silêncio murado na estrutura violenta do acto 

fundador. Murado, emparedado, porque este silêncio 

não é exterior à linguagem.‖ 

Jacques Derrida 

 

4.1 Introdução 

 

Simbolicamente, o pós-modernismo nasceu às 8 horas e 15 minutos do dia 06 de 

agosto de 1945, quando a bomba atômica fez booom sobre Hiroxima, segundo comentários de 

Ferreira Santos (1986). Ali a modernidade – equivalente à civilização industrial – encerrou o 

seu capítulo no livro da história, ao superar seu poder criador pela força destruidora. 

Historicamente, confirma o autor, que o pós-modernismo foi gerado por volta de 1955, para 

vir á luz pelos anos 1960.  

O pós-modernismo está associado à decadência de grandes ideais, valores e 

instituições ocidentais – Deus, ser, razão, sentido, verdade, totalidade, ciência, sujeito, 

consciência, produção, Estado, revolução, família (SANTOS, 1986), que nasce, ou mesmo se 

desenvolve sozinho, estando aliada a ideia de um estado atual das sociedades pós-industriais. 

A pós-modernidade (cultural) corresponde ao conjunto dos processos de mutação cultural 

ocorridos no final do século XX, e este vem acompanhado de um processo de modificações 

das relações econômico-produtivas nas sociedades pós-industriais. No seu trabalho, Bittar 

(2010) descreve as teorias pós-modernas e suas tendências, a saber: 

1) O pós-modernismo radical, cujo principal enfoque residiria na sustentação da ideia de 

que a pós-modernidade irrompe com uma nova ordem de valores, afirmando-se sobre 

a modernidade, destacando-se, neste contexto, seus principais expoentes como sendo 

Michel Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lancan. 

2) O modernismo radical, corrente que nega a morte da modernidade, tendendo a dela 

extrair algum tipo de continuidade ou principio unificador, destacando-se como 

principal expoente Jurgen Habermas, revitalizando à sua maneira os fundamentos 

iluministas da filosofia. 
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3) O pós-modernismo estratégico, tendência conciliadora das duas anteriores. Esta 

terceira via empreende um importante papel, com teóricos mistos, procurando 

dissolver os preconceitos com a modernidade, encaminhando o diálogo para a 

somatória de forças entre as duas primeiras épocas e suas ideologias. 

 

Dentre as discussões pós-modernistas destacamos o trabalho de Ulrich Beck (1944), 

professor de sociologia da Universidade de Munique, por meio de seus intensos diálogos com 

Anthony Gidens e Scott Lash (Reflexive modernization: politics, tradition ande aesthetics in 

teh modern social order, 1995). Para o sociólogo um novo cenário surge no século XX, 

demonstrando a necessidade de uma mudança paradigmática: a sociedade de risco (BECK, 

1986). Esse cenário designa um estágio da modernidade no qual começam a tomar corpo as 

ameaças produzidas pelas externalidades geradas pelo modelo econômico da sociedade 

industrial formada nos séculos XIX e XX. 

A sociedade de risco caracteriza-se pela tomada de consciência do esgotamento deste 

modelo de produção, sendo marcada pela compreensão do risco enquanto fenômeno que 

transcende os limites de uma interpretação meramente utilitarista. O risco deixa de ser um 

fenômeno patrimonial, mensurável e, portanto passivo de neutralização econômica, e se 

transforma em um fenômeno social, tangível em suas sequelas, não mais vistas como 

ressarcíveis já que irreversíveis. 

À procura de parâmetros para analisar essa sociedade emergente, Beck (1995, p. 21) 

chama atenção para o fato de que os riscos que Cristóvão Colombo correu ao vir para a 

América eram riscos pessoais, muito diferentes dos perigos globais que as mudanças 

climáticas e o armazenamento de lixo radiativo impõem a humanidade. De acordo com suas 

reflexões, ―naquele período, a palavra ―risco‖ tinha um sentido de bravura e aventura, não a 

ameaça de autodestruição de toda vida sobre a terra‖. Beck defende a ideia de que os riscos da 

civilização, hoje em dia, tipicamente escapam à nossa percepção, sendo mais localizáveis em 

fórmulas físicas e químicas do que à frente de nossos olhos, intrínsecos ao próprio processo 

de industrialização. 

Um fator distintivo nesta interpretação, é que a percepção de risco não é o subproduto 

discursivo a partir de revoluções ou crises ideológicas, mas sim, da consolidação da 

modernização ocidental (BECK, 1995). No seu cerne, de outra parte, está embutido um novo 

risco, que é o da autodestruição ou o travamento da sociedade industrial, provocada pela 

radicalização da modernidade. 
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Na sociedade de risco, as incertezas em relação ao futuro não se devem à miséria 

material, à pobreza, à fome; hoje, diz Beck, as pessoas não estão empobrecidas, mas, sim, 

prósperas, vivendo em uma sociedade afluente e de consumo de massa. Nesse sentido, os 

problemas que emergem atualmente não conseguem mais ser resolvido pelo aumento da 

produção material, redistribuição ou expansão da proteção social, como o eram na sociedade 

industrial. 

Brüseke (1996) comenta que Beck extrapola situações que, certamente, são mais 

generalizadas às sociedades mais ricas do ocidente. Aquele primeiro autor, ao criticá-lo, 

aponta que ―dificilmente podemos dizer que a grande maioria da população global vive em 

sociedades prósperas, que superaram, pelo menos tendencialmente, o problema da escassez de 

bens básicos e sua distribuição desigual entre os grupos e camadas sociais‖. 

Então surge o questionamento: as chamadas nações mais desenvolvidas, hoje, parecem 

estar cada vez melhor resolvendo seus problemas de distribuição de renda ou será que 

estamos assistindo a um processo de ―subdesenvolvimento‖ de alguns setores das sociedades 

mais desenvolvidas? Isso coloca a reflexão central de Bruseke: ou se pensam as reflexões de 

Beck, mais especificamente, sua caracterização de sociedade industrial e sociedade de risco, 

típico-idealmente ou se corre o risco de descartá-la até mesmo para a análise das sociedades  

mais desenvolvidas do Ocidente. 

Isso faz supor que o próprio Beck, ao propor as categorias sociedade industrial e 

sociedade de risco, está pensando de maneira típico-ideal. Pode-se, pois, sugerir que o 

desenvolvimento científico-tecnológico, industrialização e pobreza, e riscos ambientais 

coexistem como alguns dos elementos que dão conteúdo à modernidade avançada. O 

desenvolvimento das forças produtivas avançadas nas sociedades modernas produz riqueza 

numa proporção jamais vista, convivendo com desníveis de distribuição de renda crescente, 

ao mesmo tempo em que produz ambientes de risco que ameaçam, no limite, a sobrevivência 

dos próprios seres humanos, por mais paradoxal que tudo isso possa parecer. 

Beck, por seu turno, situa a crise ambiental no contexto da sociedade de riscos, que 

caracteriza pelo domínio dos riscos civilizatórios, assim entendidos como produtos em massa 

da industrialização, que são sistematicamente intensificados na medida em que se dispersam e 

se tornam globais. Enquanto nas sociedades antigas assinalava-se a existência de perigos, que 

se colocavam como situações externas à sociedade, na sociedade de riscos, assinala-se a 

existência dos riscos como uma conseqüência de decisões tomadas no âmbito da própria 

sociedade, o que confere um caráter reflexivo ao risco. Toda a problemática da sociedade de 
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riscos versa sobre como evitar, miminizar, canalizar e repartir os riscos e os perigos que se 

tenham produzido sistematicamente no processo avançado de modernização. 

Em sua interpretação do problema, Beck (1995) o caracteriza como a 

irresponsabilidade organizada que, nesta perspectiva domina a sociedade de riscos. Segundo o 

autor, a sociedade de riscos encerra uma contradição fundamental: quanto maior for a 

degradação ambiental, maior é o peso da legislação ambiental. Contudo, simultaneamente, 

nenhum indivíduo nem instituição parecem ser responsabilizados especificamente por coisa 

alguma. Esta situação decorreria da incompatibilidade que existe na sociedade de riscos, entre 

a natureza dos riscos e perigos e as relações de definição dominantes, fundadas no pilar da 

regulação, que consistem na matriz legal, epistemológica e cultural, segundo a qual se conduz 

a política do ambiente. 

Nesse quadro particular de caracterização da temática ambiental, o direito é 

posicionado em condição crítica com relação à sua eficácia e ao grau de sua funcionalidade na 

organização de respostas especializadas (jurídicas), adequadas para atender as qualidades 

especiais dos efeitos negativos da crise ecológica nas sociedades contemporâneas. Tais efeitos 

se expressam na forma de riscos inaseguráveis, originados de processos de decisão 

desenvolvidos em espaço institucionais de acentuado déficit democrático, e que têm o poder 

de vitimizar gerações em uma escala espacial e temporal de difícil determinação pela ciência 

e pelos especialistas (LEITE; AYALA, 2004). 

O desafio do direito deixa de ser o conhecimento dos avanços científicos e tecnlógicos 

para converte-se em preocupação com a criação de mecanismos que possam gerir a produção 

de riscos e controlar seus possíveis efeitos secundários. Ademais, ressalta-se que o direito este 

sempre comprometido com o sucesso do desenvolvimento tecnológico. Isso explica as rápidas 

adaptações do ordenamento jurídico aos avanços e descobertas decorrentes o processo de 

modernização, evitando, assim, que entraves e obstáculos normativos se oponham à 

continuidade do progresso. Então, a pergunta que se faz é se a legislação ambiental é capaz de 

atender as novas expectativas da sociedade pós-moderna, de modo a conciliar os interesses 

dessa nova sociedade (sociais, econômicos e políticos) e conservação do meio ambiente 

(ecologia). 

Nessa esteira de raciocínio, não é improvável que o Direito, ao trabalhar com a pós-

modernidade, se veja forçado, a pelo menos, tentar reconceituar a racionalidade neste sentido 

para, com base nesses novos conceitos, regular as relações humanas e poder de algum modo 

assegurar uma ―nova‖ ordem jurídica, uma vez que, a estrutura clássica do direito é incapaz 

de fornecer respostas a esses desafios. Diante dessa necessidade, verifica-se uma pequena 
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evolução no ordenamento jurídico, como por exemplo, do surgimento de novos direitos, 

dentre eles, o Direito Ambiental. 

Já o Direito Ambiental brasileiro, como foi demonstrado no capítulo anterior, é 

caracterizado por sua fragmentalidade, que a partir da década de 1960, inicia-se numa nova 

fase, denominada holística, onde o meio ambiente passa a ser protegido de maneira integral, 

tendo como referência a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Pretende-se, com este 

capítulo, examinar os aspectos jurídicos e metajurídicos que concorrem para a formação da 

legislação ambiental propriamente dita, verificando se são capazes de fornecer respostas aos 

desafios da sociedade pós-moderna e de acompanhar e atender os marcos ordenadores do 

movimento ambientalista. 

 

4.2 Democracia 

 

Vargas foi deposto em 1945, e o governo eleito, tendo como sucessor o general Eurico 

Gaspar Dutra, era um general que tinha estado na base da ditadura varguista, e fora eleito com 

o apoio da classe média urbana. A liberdade de expressão e de organização, pelo menos foi 

permitida com a não proibição de livre atuação de partidos, sindicatos e associações. 

Vargas foi eleito novamente em 1951 com o apoio das massas urbanas e da classe 

média urbana. Suas políticas populistas, sem resultado, levaram a sua derrubada pelo exército 

e suicídio em 1954. Juscelino Kubitschek o substitui e organizou uma frente de crescimento 

econômico. Seu sucessor, Jânio Quadros, não suportando a pressão renunciou e o governo foi 

assumido por João Goulart que não tinha apoio na elite, somente nas classes trabalhadoras. 

Fazendo uma política populista e mantendo relações com os países comunistas, grande terror 

da época, foi deposto por uma coalização militar em 1964, que tomou o poder e instituiu uma 

ditadura que durou vinte e um anos, ou seja, até 1985, quando os militares entregaram o 

poder. 

Nesse período não houve mudanças significativas a favor da conservação dos recursos 

naturais. Foi um período de desenvolvimento industrial, onde sociedade e governo se 

preocupavam com o desenvolvimento econômico. 

O poder constituinte elabora uma nova constituição em 1946 sem nenhuma novidade 

relativa ao patrimônio natural, artístico e histórico, mantendo a proteção nos moldes das 

constituições anteriores. 
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As deficiências do Código Florestal e a incapacidade do Estado reformá-lo voltou a 

ser discutido pela sociedade devido aos problemas de escassez de madeira no período de 

guerra, necessária para movimentar a economia e para as necessidades dos cidadãos, 

especialmente nos grandes centros. 

Segundo Dean (1996) a ideia de desenvolvimento econômico penetrava a consciência 

da cidadania justificando cada ato do governo, e até de ditadura, e de extinção da natureza 

esse vinculava a erradicação da pobreza, isso se mostrou uma quimera. Na realidade, a 

estratégia deliberadamente perseguida colocava o crescimento econômico no lugar da 

distribuição de riqueza. 

As estradas foram ampliadas de tal forma que começaram a substituir as ferrovias e 

isso teve como fator importante a construção de Brasília, para onde não existiam ferrovias. 

Inaugurada em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek, que com isso buscava o 

desenvolvimento do interior do país, e sua ocupação territorial, desconcentrando estes do 

Sudeste. Importante ressaltar que o sonho de construir Brasília vinha de José Bonifácio de 

1823. Esta interiorização do desenvolvimento e o grande crescimento industrial ocorrido no 

período de governo de Juscelino foi muito maléfica para o patrimônio natural e, no trocadilho 

de Miranda (2003, p. 92), ―o impacto ambiental do governo JK foi de 50 anos em 5‖, 

especialmente porque naquele momento se buscava a industrialização a qualquer tempo. 

Para evitar uma reforma agrária, eram promovidas expansões de colonização sobre as 

faixas permanentes da mata atlântica e sobre o pretexto de levar o desenvolvimento 

econômico para o interior, na Amazônia. 

Essa interiorização foi ilusória, pois o desenvolvimento fixou-se na região da mata 

atlântica, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde  multinacionais e estatais se 

instalaram, produzindo veículos motorizados, máquinas elétricas, produtos eletrônicos, polos 

petroquímicos, fábricas de navios, de produtos farmacêuticos, pneus, vidros, celulose e outras. 

As indústrias de base e mais poluentes eram estatais, pois demandavam grande 

investimento, tais como siderúrgicas, mineração, extração e beneficiamento de petróleo. Estão 

inseridos nesse contexto a Companhia Vale do Rio Doce (1942), a Fábrica Nacional de 

Motores (1943), a Acesital (1944) e a Companhia Siderúrgica Nacional (1946). E na década 

de 1950, foram instaladas as grandes multinacionais fabricantes de automóveis perto dessas 

indústrias de base que garantiriam a matéria-prima de forma mais barata. 

 

 



  

172 

Junto com o crescimento, vinha a corrupção, fruto de um Estado inchado e já sem 

controle de seus órgãos. Era necessária uma reforma urgente que modificasse as estruturas 

políticas e administrativas do país, pois também no âmbito do patrimônio natural muito se 

perdia com isso, devido à corrupção na atuação para proteção bem como nas vistas grossas 

que eram feitas aos atos prejudiciais e que descumpriam as leis. 

 

―A corrupção burocrática, sistemática e generalizada, descobriu nas leis ambientais 

um pasto verdejante. No início dos anos 1950 um professor de viçosa foi ate a 

capital do Estado reinvidicar 100 hectares de terra pública concedida por lei a todos 

os formados em escola de agricultura, ele pretendia fazer uma reserva florestal. 

Porém seu pedido não foi atendido dando a entender que seu título somente seria  

reconhecido se ele o vendesse imediatamente a um empreiteiro que pretendia vender 

a madeira para a belgo mineira. Sem uma renovação completa das estruturas 

políticas e administrativas do país, a regulamentação ambiental adicional não 

pressagiava uma proteção maior, porém menor.‖ (DEAN, 1996, p. 292). 
 

Em 1954, no governo de Jânio Quadros, os jornais iniciaram uma campanha em favor 

da preservação. O Jornal Folha da Manhã revelava o nome de funcionários corruptos e exigia 

a retirada de invasores de terras declaradas protegidas. De pronto, Jânio demitiu os 

funcionários infratores e contratou mais guardas florestais os equipando para proteger as 

áreas. Um outro jornal veio em defesa dos invasores, alegando que os títulos eram dúbios e 

invadir terra pública e invadi-las era uma tradição nacional. 

O ato de Jânio foi louvável, mas pouco prático em longo prazo, já que seus sucessores 

não deram importância para tais assuntos e os grileiros foram garantindo título ―legal‖ das 

áreas, com a ajuda dos tribunais. 

Mas porque o governo tentava salvar estes remanescentes, entrando em choque com os 

interesses privados? A única resposta plausível é a que se ouviu durante toda a história 

brasileira: a crescente consciência entre os servidores públicos e intelectuais, cientes do que 

ocorria na Europa, neste período de 1950 e 1960, e inspirados pelos países desenvolvidos, ao 

ver que estes continuavam desenvolvendo economicamente, mas garantindo a conservação. 

Assim viam isso como papel de um Estado digno. (DEAN, 1996). 

A cana de açúcar teve grande impulso neste período, que foi quase 100% se 

comparada com outros produtos, como por exemplo, a produção de café que cresceu cerca de 

50%. Neste período histórico, a taxa de crescimento interno bruto variou em torno de 11%, 

com a inflação controlada, e crescente consumo e número de empregos, que decaíram apenas 

na crise dos anos 1970. 
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As faixas remanescentes de floresta agora já eram menos adequadas, ou inadequadas 

para o plantio como se realizava. Entretanto, os agricultores eram insistentes e começaram a 

realizar o cultivo em encostas íngremes, como os morros da serra do mar, sem técnica de 

curva de nível ou qualquer outra, o que provocou grandes deslizamentos que arruinavam as 

terras baixas, matavam pessoas e animais e assoreavam os córregos na época de chuvas. Sem 

como ampliar as terras de plantação, e pela pressão do mercado, não se realizava mais o 

pouso longo, o que acelerou a erosão da terra causando voçorocas e a perda de húmus. E 

devido às demandas das fábricas, que, forçavam a plantação de algodão, produto que causava 

grandes perdas para o solo erosão mais rápida. 

Com a expansão do pós-guerra, o mercado estava abarrotado, e o governo procurou 

reabilitar o plantio do café, principal produto de exportação, através de incentivo de uso de 

insumos, mudas selecionadas, fertilizantes e utilização das áreas marginais, onde havia 

florestas. Estavas estavam sendo queimadas com apoio dos programas do governo para 

possibilitar a plantação. E houve um grande investimento em pecuária para atender às 

necessidades da população do Sudeste, onde a indústria dominava. (DEAN, 1996). 

As ferrovias mais utilizadas foram eletrificadas nos anos 1920, mas as proporções 

cresceram apenas no período pós-guerra, onde apenas na primeira década o consumo cresceu 

cinco vezes e nos anos 1960 já não se utilizava lenha nas ferrovias. 

Segundo Dean (1996), nos anos 1950 a floresta de araucária foi devastada 

intensivamente. Mais de 70% foi devastada para utilização da pecuária e agricultura de forma 

a atender principalmente o mercado interno. 

As siderurgias do sudeste utilizavam carvão e coque importado e nacional, mas o ferro 

e as outras usinas ainda utilizavam carvão vegetal. Para possibilitar a produção industrial, uns 

investiram em eucalipto, mas este era responsável por apenas 10% do carvão utilizado em 

Minas Gerais, por exemplo, os demais vinham de madeira do cerrado, já que não havia como 

explorar a mata atlântica em alta escala devido à sua escassez de madeiras. 

Nesse período houve defensores remanescentes da república nova, tais como 

Wanderbilt Duarte de Barros, diretor do parque do Itatiaia reivindicava mais parques 

nacionais, como estava ocorrendo no estrangeiro, em que a conservação da natureza estava 

sendo efetivada e os parques eram necessários e requeria do governo a sua obrigação de 

proteger as belezas naturais. (DEAN, 1996). 

Em 1959 foram criados mais três parques: aparados da Serra, Araguaia e Ubajara, o 

que levou a ampliação da área protegida para quase 900 mil hectares. (URBAN, 1998). Em 

1954, foi fundada a Associação de Defesa da Flora e Fauna e muitos outros grupos surgiram 
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inicialmente atuando nas questões de proteção de florestas, e que, lentamente foram 

aumentando seu campo de alcance para as outras áreas de preservação. 

Em 1958, surge a Fundação Brasileira para a conservação da natureza, filiada a União 

internacional para conservação da natureza, que assume a defesa dos parques nacionais e 

mantinha uma tribuna para que os cidadãos comuns pudessem se expressar em favor da 

natureza. Esta fundação teve importância singular para as organizações ambientalistas na 

década de 1970. 

Em todo período democrático que vai de 1945 a 1963 no aspecto legislativo ambiental 

pouco se produziu nesse período. Na década de 1940, foi celebrada a Convenção para a 

Proteção da Flora, das Belezas Cênicas Naturais dos países da América, aprovada pelo Brasil 

em 1948. A integração da plataforma submarina (1950), a instituição da patrulha costeira para 

defender a fauna e flora marítima e fiscalizar a pesca no litoral brasileiro (1955), o decreto de 

29 de junho de 1961 dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas águas 

interiores ou litorâneas do país, bem como a lei que institui a medalha ―Mérito José Bonifácio, 

―O Patriarca‖. O decreto n. 3, de 3 de fevereiro de 1948, onde o Congresso Nacional aprovou 

a ―Convenção para a proteção da Flora, Fauna e Belezas Naturais Cênicas das Nações 

Americanas‖. Outra lei importante foi a n. 3.924 de 26 de julho de 1961 que dispõe sobre 

monumentos arqueológicos e pré-históricos, que determinava que estes ficariam sob a guarda 

e proteção do poder público e regulamenta as escavações por particulares. 

E por fim decreto-lei n. 5.894 de 1943, que aprovou e baixou o Código de Caça trouxe 

normas inovadoras como o estímulo à reprodução em cativeiro de animais selvagens por 

particulares possivelmente para abastecer o mercado internacional com a exportação de peles. 

O golpe militar de 1964, e a preocupação com as questões políticas e o engajamento 

de diversos setores da sociedade buscando garantir a liberdade política e de expressão, 

mudaram a feição da proteção aos recursos naturais. O período democrático acabara sem 

trazer avanços para proteção da natureza. Mas, o mundo estava modificando-se e as coisas 

que foram efetivadas no regime militar, levando ao começo de uma real história do direito 

ambiental. 
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4.3 Período militar 

 

Com o golpe militar de 1964 a doutrina da segurança nacional permeou todo o 

período, sendo fundamento para todos os tipos de atos. Tornou-se uma obrigatoriedade que 

justificou muitos atos dos militares e curiosamente a defesa ambiental, como foi instituído no 

art. 2º da Lei n. 6.938/1981, in verbis: 

 

―A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios.‖ (BRASIL, 2004, p. 705). 

 

Os militares interromperam um processo de negociação de reforma agrária, mas 

conceberam a proteção às florestas como garantia de integridade do Brasil, e por isso criaram 

uma série de leis e decretos que protegiam o patrimônio nacional. 

As terras públicas foram devolvidas ao governo federal, e, em seguida foi promulgado 

o Estatuto da Terra, que afirmava o papel social da propriedade, da qual dependia a justa 

distribuição, o uso apropriado e a conservação. Nele, o governo inseriu aspectos ambientais 

como a isenção de tributos das terras ocupadas por florestas. Os dispositivos, entretanto, 

tiveram efetividade praticamente nula, tendo apenas valor simbólico e de coerência 

institucional. Sua praticabilidade foi nula porque os grandes proprietários se mostraram 

intransigentes a qualquer tipo de reforma. E os militares, preocupados com movimentos 

grevistas de grande porte, tentaram apoderar-se da questão agrária e incentivar o uso das 

terras, unindo propriedade da terra e conservação. (DEAN, 1996). 

No inicio da década de 1970, a economia brasileira entrou em cinco anos de 

crescimento absurdamente rápido, o chamado milagre econômico, que foi acompanhado de 

dura depressão política, onde qualquer manifestação política que destoasse a posição do 

governo era duramente reprimida. 

O crescimento econômico, implementado pelos militares, foi motivo para o governo e 

a sociedade negligenciarem, em geral, as questões ligadas ao meio ambiente, até a ocorrência 

da crise mundial do petróleo em 1973. Com ela, o milagre é abalado devido ao aumento do 

preço do petróleo e planos econômicos mais arrojados e depredadores são lançados em 

detrimento tanto da natureza quanto do social. 
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Atos como sondagem de petróleo na plataforma marítima, usinas nucleares, o 

PROALCOOL
50

 e especialmente um desenvolvimento no setor hidrelétrico e a isenção sobre 

reflorestamento previsto no Código Florestal, para as empresas que neste período passaram a 

utilizar o petróleo em substituição à lenha. O PROALCOOL provocou um aumento do 

desmatamento para plantio da cana. 

Começou a construção de uma série de hidrelétricas, especialmente a de Itaipu, 

iniciada em 1973, como projeto com o Paraguai que no final inundou 1.529 km no Brasil e 

2.260 km no Paraguai, além disso, levaria junto a área do Parque Nacional de Iguaçu, criado 

por Getúlio Vargas em 1939. Essa hidrelétrica teve importância crucial para o fortalecimento 

do movimento ambientalista no Brasil na década de 1970. Destas foram construídas nesta 

região, segundo Dean (1996), em 1992, oitenta e oito foram desativadas. 

A retirada de madeira das áreas a serem inundadas era exigência de um ditame de 

1960, mas parece que o corte foi seletivo e a venda de madeira era uma fonte pequena de 

receita das companhias elétricas. Poucos movimentos foram contra a energia elétrica, vista 

como solução, haja vista, que é limpa e aparentemente barata e não poluente, e compensava a 

não navegabilidade dos rios e a perda das áreas de inundação, paisagem e patrimônio 

ambiental. 

A visão do governo passou a se voltar mais para as questões ambientais quando 

pesquisas demonstraram que o meio ambiente era a segunda maior preocupação dos jovens 

nas grandes cidades. Os militares, entretanto, mostraram-se incapazes de formular soluções 

efetivas para impedir o descumprimento de leis que criaram, e num momento de ironia um 

militar propunha a criação de uma lei, ―a lei definitiva aquela que ordena que todas as outras 

sejam respeitadas.‖ (DEAN, 1996, p. 324). 

Mas o real e grande problema era a incapacidade administrativa do governo, que era 

um dos maiores impedidores do fiel cumprimento da lei, haja vista, que ele, com o tempo, 

tornou-se devido às suas empresas e burocracia o maior poluidor. Exemplos disso foram: a 

ferrovia do aço, onde muito dinheiro e recursos naturais foram perdidos (WERNECK, 1978) a 

construção de diversas estradas que tinham a boa intenção de integrar posseiros e índios ao 

território nacional, mas que se mostraram desastrosas como a Transamazônica que ligava o 

nada a lugar nenhum. 

                                                 
50

 Programa desenvolvido na década de 1970, que até hoje tem investimento governamental que buscava criar a 

partir do álcool da cana de açúcar um novo combustível, efetivamente desenvolvido, mas que não conseguiu 

uma inserção nacional tão grande, mesmo com incentivos governamentais para sua produção e utilização. 
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Em 1965, foi editada o novo Código Florestal, a Lei n. 4.771/1965  e com ele não 

faltaram instrumentos para a execução de uma política florestal planejada e inserida nos 

interesses nacionais. Por isso, o Estado passou a atuar promovendo ações positivas de 

estímulo e ajuda á iniciativa privada no que se refere a proteção das matas; ou mesmo 

reflorestando quando necessário. 

O novo código surgiu no período de funcionamento do antigo Departamento de 

Recursos Naturais Renováveis – DRNR, extinto juntamente com o Conselho Florestal, os 

Institutos Nacional do Mate e do Pinho pelo decreto n. 289 de 28 de fevereiro de 1967 para 

dar lugar ao IBDF que, no começo, limitou-se manter as atividades do extinto Instituto 

Nacional do Pinho. Mas como seu antecessor, o DRNR, foi incapaz de cumprir o Código, 

tanto por motivos financeiros, como políticos, já que os delegados estaduais eram pessoas 

nomeadas por motivos políticos e não preocupados com a natureza como se percebe da fala 

do delegado regional desse órgão no Paraná, o general da reserva Alcino Pereira Gonçalves 

que disse ―essa história de preservação das encostas da serra do Mar é uma utopia. Isso é 

coisa de ecologista que quer ver passarinho pousar em galho e ficar cantando. Madeira tem 

que dar dinheiro, e o negócio é derrubar e replantar árvores sempre.‖ (WERNERCK, 1978). 

A situação somente piorava, pois o curto orçamento, a falta de apoio técnico e político 

que deveriam ser dados pela Comissão de Política Florestal e Conselho Nacional de Proteção 

a Fauna que nunca foram criados impossibilitavam a atuação efetiva do IBDF. O que gerava 

uma facilidade de obter permissões de corte sem a real verificação de sua realidade in loco, já 

que os guardas em grande parte eram corruptos, desmoralizados e mal pagos (DEAN, 1996). 

E, na contramão da história, o IBDF colaborava com os carvoeiros, permitindo que se 

derrubasse o mínimo de 20% de reservas de mata, desde que se apresentasse o programa de 

replantio. Além disso tudo, a fiscalização não alcançava os pequenos extratores, assim como 

os comerciantes de pássaros, plantas, flores e peles. (DEAN, 1996). 

O cultivo de eucalipto e pinheiro foi realizado sistematicamente, e os plantadores eram 

aconselhados pelo IBDF a evitar terras boas para a agricultura e a plantar em encostas 

erodiadas, apesar de estarem bem conscientes de que o eucalipto cresce melhor em terra plana 

e este plantio contribuía para o desmatamento. E este plantio confundia as pessoas, já que era 

apenas mais uma monocultura para produção de celulose, e não reflorestamento. Ele se 

mostrou lucrativo, já que empregava pouca mão de obra, gerando um êxodo enorme para as 

cidades e formação de favelas, e quando os incentivos governamentais cessaram, os 

proprietários abandonaram o plantio, pois os custos adicionais como brigada de incêndio, 
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técnicos de controle de pragas, e outros se mostraram muito caros para serem mantidos sem 

apoio governamental. 

Algumas reservas foram criadas, na época, tanto por autoridades federais, estaduais 

como municipais, mas muitas não tinham jurisdição legal identificável. Os lenhadores 

atacavam preferencialmente as reservas governamentais, por não serem cobradas taxas por 

nenhum proprietário e porque os guardas eram fáceis de serem dominados, já que somente 

depois de algum tempo estes foram autorizados a usar armas. Fora que as multas de desmate 

em terras privadas eram muito pequenas em relação ao lucro e por isso os infratores pagavam 

sem recorrer á Justiça. 

A questão parecia sem solução, especialmente depois da Convenção Estocolmo, onde 

o Brasil tomou uma posição absolutamente contra a proteção ambiental. Isso porque a 

Convenção, convocada pelos países industrializados, buscava proteger o meio ambiente 

existente na terra, após o alarme geral dado pelo Relatório Meadows, financiado pelo Clube 

de Roma que movimentou a opinião pública dos países desenvolvidos. 

De início, o Brasil assumiu a posição desenvolvimentista de que caiba aos países 

desenvolvidos a responsabilidade de resolver o problema que eles mesmos tinham criados, já 

que era responsabilidade deles 90% da poluição do mundo. Segundo Geraldo Eulálio do 

Nascimento, o embaixador Araújo Castro argumentou que os países desenvolvidos não 

levavam em consideração as necessidades e as condições dos países pobres e disse ―a verdade 

indiscutível é que no atual momento o dilema mais urgente e dar a dois terços da humanidade 

condições básicas de sobrevivência compatíveis com a dignidade humana‖ (apud BARACHO 

JUNIOR, 200, p. 178). Neste momento, o Brasil trouxe à colação um problema que só a partir 

de então, passaria a ser considerado: a proteção ambiental não pode estar desvinculada do 

desenvolvimento. E afirmou Miguel Luiz de Almeida, um dos delegados do Brasil na 

Convenção: 

 

―[...] estamos dispostos a dar aos problemas ambientais a atenção que merecem, 

desde que dentro do arcabouço do desenvolvimento. Isto não deve ser uma tarefa 

impossível, mas as medidas para a proteção de proteção do meio ambiente não 

devem ser um luxo que não estamos em condições de desfrutar.‖ (CONSELHO 

TECNICO DA CNC, 1996, p. 64). 

 

Com estes argumentos, formou um bloco com os países em desenvolvimento neste 

sentido, que instigaram as indústrias poluidoras a irem dar emprego a suas populações tão 

necessitadas. Com esta posição, a Convenção mudou de eixo e levou em consideração não 
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apenas as questões ambientais, mas também as desenvolvimentistas e sociais, chegando à 

admitir que a pobreza uma grande inimiga do meio ambiente. 

Na verdade, o governo militar agiu de tal forma porque suspeitava que os países  

industrializados estivessem inventando para a elevação do Brasil a potência mundial 

desenvolvida, pois, uma vantagem que o Brasil tinha era exatamente a capacidade de absorção 

de poluição. ―Que venha a poluição das fábricas, venham com ela ―exultava José Sarney, um 

senador do nordeste [...].‖ (DEAN, 1996. P.307). 

Mesmo desprezando estas teses desenvolvidas em âmbito internacional, o que é 

compreensível num país de abundância, onde se imagina que as reservas durarão para sempre, 

o governo militar achou prudente criar uma fachada para diminuir as críticas estrangeiras. E 

em 1973, por proposição do Ministro do Interior, que foi chefe da delegação brasileira em 

Estocolmo, José Costa Cavalcanti, criou se a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, 

por meio do decreto federal n. 73030 de 30 de outubro, com orientação para uma gestão 

integrada, equilibrando até certo ponto o intervencionismo do IBDF. 

Em 1970, a população da região da mata atlântica se elevava a 40 milhões a uma taxa 

de crescimento anual de 3% em vinte anos. A maior parte em cidades. Enquanto a Amazônia, 

que abriga em torno de 2 milhões de seres vivos, estava sendo invadida com o apoio do 

governo que abria frentes econômicas na região desde o início da década de 1960, 

incentivando os agricultores a produzir carvão vegetal. 

Essa empresa extrativista teve seu auge na década de 1970 e depois foi substituída por 

grandes projetos agropecuárias, e madeireiros, e depois pela mineração, sendo que todos se 

constituíram um grande fracasso. (ALBUQUERQUE, 1999). 

Tendo que convencer os militares da necessidade econômica e estratégia de proteger o 

meio ambiente, os ambientalistas utilizavam como arma, especialmente, a antiga questão do 

nacionalismo econômico que tocava na sua auto-estima, fator que conseguiu grande sucesso e 

angariou fortes aliados para esta proteção ambiental no governo militar. 

Eles tiveram cobertura ampla e favorável da imprensa, sendo os únicos do governo 

autorizados a transmitir todas as informações pertinentes a suas áreas. E, assim, começou a 

florescer a consciência ambiental na classe média urbana. 

Paulo Nogueira criou uma nova categoria de reserva, as estações ecológicas, onde 

preservação e pesquisa estariam vinculadas, sendo que o exército e Marinha assumiram 

algumas destas reservas com fins de realizar manobras antiguerrilhas. 
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Nenhum parque foi criado na década de 1970, mas três escolas de silvicultura 

vinculadas a universidades federais que treinavam especialistas a serem requisitados para 

reflorestar foram fundadas. Foi a partir de 1981 que várias unidades de conservação foram 

criadas e 

 

―Passaram a ter um cunho norteador em criar valores na estrutura estratégica, 

conformada por compromissos com as diretrizes e sistemas de gestão de natureza, 

dos quais decorreram programas, projetos ações e implantação de infraestrutura 

institucionais e buscou-se a integração de ações entre os poderes públicos e 

sociedade civil organizada e o envolvimento das comunidades na participação das 

ações de conservação da natureza.‖ (BRITO; CÂMARA, 1998, p. 123). 

 

Com isso, o governo militar começava a trilhar o caminho da conservação, mas 

sempre subordinado ao desenvolvimento econômico. 

No mesmo período de surgimento da SEMA, o governo elaborava o primeiro PND, 

onde ofereceu um pequeno recurso econômico para as questões ambientais, valor que foi 

aumentando nos outros dois. Neste, tratava especialmente sobre problemas de saneamento, 

poluição e conservação de natureza em parques nacionais. 

O segundo PND, Lei n. 6.151, válido para o período 1975/1979, definiu meios de 

atuação preventiva através de políticas em três frentes: meios repressivos efetivados por 

órgãos da administração pública e pelo judiciário, que poderia ser chamado a atuar pela ação 

popular, além de fixar as diretrizes e objetivos de desenvolvimento urbano nacional 

delineados no Plano Nacional Urbanístico válido até setembro de 1979, controle de poluição e 

preservação do meio ambiente, bem como planos de uso racional da terra (SILVA, 1981). 

Outros órgãos atuavam na prevenção do dano ambiental; entre eles, tem-se o 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que, em 1984, antecipando a SEMA, 

instituiu o licenciamento de barragens, e os órgãos estaduais como a FEEMA – Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – criada em 1975 no Rio de Janeiro, que hoje, nos 

seus moldes, existe em todos os estados e praticamente todos os municípios, mas foi uma 

antecipação à Lei n. 6.935/1981. 

 

4.3.1 A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 

 

O art. 172 da Constituição de 1967 expressava a preocupação do legislador com a 

proteção do patrimônio histórico cultural e arquitetônico: 
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―[...] o amparo à cultura é dever do Estado. Parágrafo único – Ficam sob a proteção 

especial do poder público os documentos, as obras e os locais de valor histórico, 

artísticos, os monumentos e as paisagens naturais paisagísticas, bem como as jazidas 

minerais.‖ (BRASIL, 1986, p. 399). 

 

No art. 8º inciso XVII alínea h onde tratou da competência da União para legislar 

sobre bens ambientais, seguindo uma tradição que vinha desde a constituição de 1934. Fora 

isto, não trouxe nenhuma novidade voltada especialmente para a questão ambiental. O que 

muitos autores levantam é que alguns artigos mediante interpretação ser aplicados à questão 

ambiental tais como art. 8º inc XII, XIV, XVII alíneas a,d,i, m, bem como a competência 

remanescente do estado defendia no art. 13 parágrafo 1º (MOREIRA NETO, 1977, p. 38). 

Na Constituição de 1967 com a emenda de 1969, que mudou vários de seus artigos – 

sendo considerada materialmente uma nova constituição por muito autores – em seu art. 153 

consagra a ideia geral de inviolabidade da propriedade, sendo, entretanto, admitida no 

parágrafo 22 a possibilidade de desapropriação por utilidade pública ou interesse social, que, 

combinado com art. 160, inc III que versa sobre a função social da propriedade, poderia, de 

forma indireta, ser aplicado as questões ambientais. Nesta modificação constitucional, o artigo 

172 utilizava a palavra ecologia pela primeira vez em uma norma brasileira. 

Este período foi de grandes modificações no Brasil e no mundo (capítulo), a questão 

ambiental tomava forma e os Estados tinham que acompanhar as mudanças. Especialmente a 

mudança do paradigma é complexa e longa no Brasil, ocorre o efetivo rompimento dogmático 

no legislativo brasileiro com apenas a lei 6938/81. Antes disso, apesar de muitas leis de 

proteção e preocupação com o meio ambiente como um todo – artificial e natural – elas ainda 

não tinham cunho propriamente ambiental, e sim uma preocupação utilitária, econômica, 

salutar ou de segurança nacional, como foi visto. 

Muitas foram as leis criadas neste período histórico e abaixo temos as principais, uma 

antes da lei 6938/81 e outras já ambientais por estarem sobre sua égide. 

a) Lei n. 4.504 de  30 de novembro de 1964 que estabelece o Estatuto da Terra, onde fica 

demonstrada a preocupação com os recursos renováveis em seu art. 2º parágrafo 1º, 

alínea c. 

b) Decreto n. 5.5795 de 24 de fevereiro de 1965 que institui a festa anual da árvore. 

c) Decreto n. 5.106 de 02 de setembro de 1966 que instituiu incentivos fiscais para 

projetos de desenvolvimento florestal. 

d) Decreto lei n. 303 de 28 de fevereiro de 1967 que cria o Conselho Nacional de 

Controle de Poluição Ambiental. 
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e) Decreto-lei n. 1.087 de 2 de março de 1970 que dispõe sobre a provação de projetos de 

florestamento e reflorestamento visando ao reconhecimento de incentivos fiscais. 

f) Decreto n. 1.110 de 09 de julho de 1970 que cria o INCRA. 

g) Lei n. 413 de 14 de agosto de 1973, que dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente provocada por atividades industriais. 

h) Decreto n. 73.030 de 30 de outubro de 1973 que cria a Secretaria de Meio Ambiente 

SEMA e regulamentada a lei n. 1413/73. 

i) Lei n. 6.001 de 19 de dezemro de 1973, que criou o Estatuto do índios, onde legalizou 

a situação de tutela do índio bem como seus direitos, além de tratar de suas terras onde 

trouxe, em seu art. 20 inciso ―d‖ a possibilidade de se implantarem obras públicas em 

terras indígenas de desenvolvimento ou segurança nacional. 

j) Lei n. 6.225 de 14 de julho de 1975 que dispõe sobre a especificação das regiões para 

execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate à erosão – neste 

mesmo ano é criado o Programa Nacional de Conservação do Solo. 

k) Decreto n. 7.689 de 03 de outubro de 1975, que dispôs sobre medidas de prevenção e 

controle da poluição industrial. 

l) Lei n. 6.292 de 15 de dezembro de 1975 que dispõe sobre o tombamento de bens no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

m) Decreto n. 1503 de 23 de dezembro de 1976 que suprime incentivos fiscais para 

reflorestamento nas condições do decreto n. 79046/76 e lei n. 5106. 

n) Decreto n. 79.046 de 27 de dezembro de 1976 que dispõe sobre aplicação dos 

incentivos fiscais para o desenvolvimento florestal do país. 

o) Lei n. 6.513 de 20 de dezembro de 1977 que dispõe sobre as áreas especiais e locais de 

interesse turístico e sobre os bens de valor cultural e natural, tornando-os protegidos 

por legislação específica. 

p) Lei n. 6.902 de 27 de abril de 1981 que criou 2 novas categorias de manejo florestal: 

as estações ecológicas e as APAS (área de proteção ambiental). 

q) Decreto n. 89.336 de 31 de janeiro de 1984 que definiu o conceito de sítios de 

relevante interessante ecológico. 

 

O Código florestal foi uma grande inovação na proteção do patrimônio natural, ele 

substituiu o antigo código de 1934, que já não atendia as necessidades do momento, e tinha 

como principal defeito não ter sido cumprido efetivamente já que nunca foram alocados 

fundos suficientes e pessoal qualificado para sua execução. 
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Durante anos, vários grupos esboçavam um substituto para o código florestal de 1934, 

já que ele fora modificado devido ao Código Penal ter reduzido os crimes florestais a 

contravenções. O maior problema era o impasse dos direitos de propriedade, que deveriam ser 

limitados pelo governo e defendia João Goulart, então Ministro da Agricultura, que a natureza 

era comum e que a proibição de derrubar era inerente, e os que preservassem suas áreas de 

floresta não deveriam ser indenizados (DEAN, 1996). 

O novo código florestal foi publicado em 15 de dezembro de 1965 como lei n. 4771 e 

segundo Albino (1978) refletia o espírito de sua época com muito tecnicismo e deixando 

diversas falhas. Trazia, entretanto, a ratificação da autoridade do Estado sobre as florestas 

particulares e estabelecia penalização por infrações a outros tipos de vegetação, como floresta 

de galeria, manguezais. Também como simplificou a classificação das florestas, obrigou as 

indústrias que utilizavam madeira e carvão vegetal a criar em dez anos florestas para suas 

necessidades e deu a terra com floresta isenção de tributos. Deu, ainda, ao Estado o direito de 

desapropriar áreas de mananciais, a reforma agrária tinha que respeitar a floresta existente, 

bem como obrigou os proprietários a preservar 20% da sua propriedade florestada. Este artigo 

foi muito burlado, pois o código florestal não tinha clausula contra parcelamento – incorrendo 

no mesmo erro do código de 1934. 

Segundo Werneck (1978, p. 89), os dispositivos do Código Florestais têm por pontos 

positivos os artigos 2,3,4,5,6,7,11-20, exceto 19, do 22 ao 25; por aspectos complacentes os 

artigos 15,26,39; como dispositivos ignorados artigos 1, parágrafo 2 do art. 3,21,27 do art. 28-

36 e art. 16 alínea a e b; e como dispositivo absurdo o artigo 19. 

O Código Florestal foi seguido por uma lei que permita a dedução de imposto em 

função de custos de reflorestamento, como forma de incentivo (DEAN, 1996). 

Além do Código Florestal, neste mesmo ano, 1967, foi publicado o novo Código de 

caça e pesca, sendo que as pessoas que mais trabalharam nele foram: Fernando Ávila Pires, 

José Cândido de Melo Carvalho e Aldemar Coimbra Filho (URBAN, 1998) que seguindo a 

linha protetiva e clara, tinha poucos artigos, autorizava a criação de refúgios de vida selvagem 

e proibia e exportação da caça, colocando o animal não mais como res nullius e sim como 

propriedade do Estado. 
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4.3.2 O marco inicial do Direito Ambiental brasileiro: a Lei n. 6.938/1981 

 

A Lei n. 6938 de 31 de agosto de 1981 inaugurava um novo paradigma onde 

efetivamente pode se falar em direito ambiental no Brasil. A lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente introduz o tratamento normativo de meio ambiente no Brasil, pois privilegiou a 

visão do todo como conjunto holístico – meio ambiente como um bem único, imaterial, 

indivisível e de tutela autônoma (RODRIGUES, 2002) – ao tratamento até então dado aos 

componentes do meio ambiente, ou seja, atomizado, estanque – meio ambiente tratado de 

modo mediato, indireto e reflexo, já que tutelado somente para garantir outros direitos com de 

vizinhança ou propriedade, mas sem fim em si mesmo. 

Retira, assim, a visão do meio ambiente protegido em prol das necessidades humanas 

e o coloca como bem a ser protegido para garantir todas as formas de vida, saindo da visão 

antropocêntrica e colocando uma visão antropocêntrica alargada – e até biocêntrica, segundo 

alguns autores -, onde há a visão do global – pois inclui o homem como parte integrante do 

meio ambiente e não acima ou à parte dele – e interdisciplinar de meio ambiente, trazendo a 

definição deste, como luz para as outras leis. 

Rodrigues (2002, p.82) corroborando com isso diz ― Tal como fito, a lei 6938/81 

representou o início de um verdadeiro ―direito ambiental‖. A proteção do meio ambiente e 

seus componentes bióticos e abióticos (recursos ambientais), compreendidos de uma forma 

unívoca e globalizada, deu se a partir desse diploma‖, e ainda segundo Rodrigues (2002, p. 

82) a importância dos direitos difusos em tal é patente tendo sido influenciado pelo 

―Congresso de Pavia, em 1974, o Congresso de Firenze, um ano depois, e o I encontro 

Brasileiro sobre diretos difusos, forma marcantes para abrir passagem para elaboração de tal 

diploma‖. 

A lei 6938/81, segundo Rodrigues (2002), inaugura uma nova fase de relação do 

homem como o meio ambiente, inaugurando o direito ambiental que se deve aos seguintes 

aspectos: a) adoção de um novo paradigma ético colocando no eixo central do entorno a 

proteção a todas as formas de vida; b) a adoção de uma visão holística de meio ambiente, que 

fez com que o ser humano deixasse estar ao lado do meio ambiente e ficasse inserido no 

mesmo; c) efetivação da proteção jurídica do meio ambiente, estabelecendo conceitos e 

normas gerais o que implica dizer que suas diretrizes, objetivos, fins e princípios devem ser 

mantidos e respeitados, servindo de parâmetro para as demais normas ambientais, seja de 

caráter nacional, estadual ou municipal; d) formação de uma política nacional ambiental que 

passou a ser um eterno programa de respeito e proteção ambiental; e) fixação de uma regra de 
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responsabilidade civil objetiva por dano causado ao meio ambiente, e os que daí tenham sido 

ocasionados a terceiros, quanto à tutela administrativa; f) identificação dos órgãos públicos 

ambientais que compõem a estrutura administrativa como função de cada um desses órgãos 

estabelecida. Ainda, foram arrolados os instrumentos não jurisdicionais de tutela do ambiente 

típicas do exercício do poder de polícia dos entes políticos, por intermédios dos órgãos 

componentes do SISNAMA; g) relação umbilical com o texto constitucional especialmente 

com artigo 225, fazendo com que surgisse uma política global do meio ambiente; h) nítida 

tendência em associar a expressão recursos ambientais a recursos ecológicos (art. 3,V). 

A proposição da lei se deu por decisão do Ministro do Interior que queria garantir uma 

legislação que apoiasse a missão do SEMA. A redação do projeto da lei foi resultado de um 

amplo debate na comissão mista do congresso – câmara e senado – que modificou o projeto 

da lei profundamente. O resultado foi aprovado de modo quase unânime. 

A lei é mais abstrata, pois buscava dar fundamentos para a implementação de uma 

política ambiental brasileira. A implementação de uma política, especialmente na área 

ambiental, somente é possível de ser implementada com um aparato legal que efetive e de 

materialidade a esta. As políticas, tais quais as ciências ambientais não podem subsistir por si, 

apenas são possíveis em trabalho transdisciplinar, onde, em cada norma imposta pelo poder 

público, a política ambiental, mesmo que implicitamente, esteja sendo cumprida. 

Infelizmente, a lei foi omissa nas sanções penais e demonstra uma forte influência das 

ideias construídas naquele momento histórico no mundo, em que ainda se pensava na 

proteção do que subsiste sem permitir que fosse destruído. 

Analisando a lei profundamente, vê-se claramente que a intenção do legislador foi 

abstrato, buscando fincar bases conceituais e instrumentos que dependeriam de uma 

construção legal futura e interligada com outras áreas – como é típico da área ambiental – 

para sua efetivação.  

A lei foi regulamentada pelo Decreto n. 99274/90, ou seja, apenas na década de 1990, 

quase dez anos após sua publicação, já dentro de uma perspectiva democrática, quando a 

Constituição de 1988 existia. 

Após a instituição da lei ocorrendo um processo de atualização legislativa contínuo 

com a criação da Política de Recursos Hídricos, Lei de Educação Ambiental, dentre outras. 

Mas, o principal atualizador e realizador dessa política, sem dúvida, foi o CONAMA que, 

com suas resoluções mantêm a proteção ambiental atualizada com o acompanhamento 

normativo e deliberativo. 
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O instrumento efetivo para defesa foi implementada quatro anos após ser instituído 

Foi a lei n. 7347, conhecida como a Lei de Ação Civil Pública – ACP, que promulgada em 24 

de julho de 1985. Até então a defesa jurídica do meio ambiente estava incompleta e porque 

não dizer impossibilitada, apesar de alguns autores como (SILVA, 1998) defenderem a 

utilização da ação popular, que foi pouco utilizada, pois num contexto de não democracia ou 

falta de liberdade, o medo de se utilizarem instrumentos de tal nível, geravam desconfiança na 

sociedade, bem como pode-se alegar o desconhecimento da massa da população para tal fim. 

A expressão Ação Civil pública é bem anterior à lei, surge positivadamente pela lei 

complementar n. 40/81, que foi a primeira Lei Orgânica do Ministério Público. Ela por si não 

revela coisa nenhuma, pois, era apenas um nome dado a uma ação própria do Ministério 

Público, não revelando o direito ambiental que tutela, é um termo geral (VIGLIAR, 2002). 

A ACP tem por função tutelar interesses vitais da comunidade em face da inércia do 

poder público, defendendo interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e estando 

o dano ambiental configurado no primeiro tipo em regra e em casos excepcionias no último, 

quando fere interesses individuais e existe uma pluralidade de vítimas – esta é a ação própria 

para sua defesa. Deve ser lembrado que o poder do MP de agir é um poder dever, ou seja, ele 

é obrigado a agir. A legitimação para ampla atuação do MP foi inovadora e providencial, 

especialmente pela inserção de novas figuras que possibilitaram maior efetivação da proteção 

ambiental, como o Inquérito Civil, que permitiu um leque maior de atuação. Segundo Ferraz 

(2002), p. 90): 

 

―O promotor de justiça passou então a se sentir diretamente responsável pelos 

valores e bens que deve defender ( o patrimônio público e social, a infância, o meio 

ambiente, os direitos do consumidor, as normas urbanísticas) sem intermediários, 

sem trâmites burocráticos e independentemente da existência ou não de um processo 

[...] passou a ter contato direto com os fatos sociais e políticos, administrativos, 

econômicos que segundo a constituição e as leis reclamam sua intervenção.‖ 

 

Outro importante instrumento previsto no art. 5º parágrafo 6º da Lei ACP, foi o TAC 

introduzido pelo art. 113 da Lei n. 8078/90 – Código do Consumidor –  que  garante aos 

órgãos legitimados, e seguindo a determinação legal, sua proposição. O TAC é um 

instrumento de composição de conflitos que surgiu incialmente no Estatuto da Criança e 

Adolescente, lei n. 8069 de 13 de julho de 1990,  que permite realizar transação que põe fim à 

litigiosidade do conflito, já que estabelece uma espécie de composição onde o agente danoso 

se compromete a recompor o dano nas  condições estabelecidos no termo, dando  agilidade no 

processo – que, ao fim nem se torna processo, ficando na fase pré-judicial – e a proteção 
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ambiental – já que trabalha com a recomposição de dano – já que, nas questões ambientais, 

garantir a proteção ambiental é mais importante que garantir a indenização por sua destruição. 

A lei 8078 de 11 de setembro de 1990- Código do Consumidor – ampliou a lei de 

ACP, por força do art. 117, trazendo inovações e avanços processuais no que se refere à 

defesa do consumidor. Outras modificações foram trazidas pela lei n. 8625 de 12 de fevereiro 

de 1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei n. 8884 de 11 de junho de 1994 

– que transforma o CADE em autarquia – a medida provisória n. 1820/99 que alargou o 

campo de incidência da ACP incluindo os interesses ligados a economia popular. Bem como a 

lei n. 10257 de 10 de julho de 2001 – que cria o Estatuto da Cidade – que inseriu a ordem 

urbanística dentre os assuntos tutelados pelo MP na ACP.  Por tal configuração ela é 

considerada o segundo marco do Direito ambiental no Brasil, de acordo com a teoria de 

Milaré (2000). 

 

4.3.3 A Constituição verde 

 

A Constituição da República de 1988 constitui um marco para o Direito Ambiental 

brasileiro não apenas por ter destinado um capítulo a proteção do ambiente, por ter elevado o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental  e de 

bem difuso ou por ter estabelecido o dever do Poder Público e da sociedade de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações, mas, também, por ter constitucionalizado a 

proteção da biodiversidade e a responsabilidade civil, penal e administrativa pelos danos 

ambientais. 

A biodiversidade, por tua vez, exerce uma função essencial na manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pois a variabilidade e a variação das formas de vida e 

dos modos de viver é condição necessária à evolução dos organismos e a modificação do 

ambiente. Deve-se ressaltar, contudo, que a Constituição brasileira de 1988, ao considerar o 

equilíbrio do ambiente um bem juridicamente protegido, não está logicamente a impedir o 

aparecimento e o desaparecimento de formas de vida e ecossistemas em território. Está, sim, a 

impor limites às ações humanas, inquinando de antijurídicas aquelas que acarretam 

desequilíbrio ecológico. 

Os destinatários desses comandos constitucionais são, portanto, os seres humanos 

presentes e futuros, apesar de também ser possível afirmar que a dignidade da pessoa humana 

compreende a sadia qualidade de vida, que somente será alcançada com a manutenção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela é também um dos fundamentos da República 
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Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, que se constitui num Estado Democrático de Direito no qual o poder é exercido por 

meio dos representantes eleitos ou diretamente conforme dispõe o artigo 1., da Constituição 

da República. 

A democracia participativa encontra aí o seu fundamento, bem assim, a participação 

direta da coletividade na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que pode 

se dar, no âmbito do Poder Legislativo mediante a iniciativa popular de projetos de lei (artigos 

14. 111 e 61, 2., da CR/88), a participação  nas audiências públicas e votação de referendos e 

plebiscitos (artigos 14, 1 e II, e 49. XV. da CR/88). 

No âmbito do Poder Executivo, a participação da sociedade é prevista nos colegiados 

paritários e em audiências públicas realizadas nos processos de licenciamento ambiental de 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental (Lei n. 6938 de 

31 de agosto de 1981 e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA). 

Todas as pessoas são titulares também do direito fundamental à informação, que pode ser 

exercido mediante o direito de petição (artigo 5.. incisos XXXIII e XXXIV, da CR/88). 

Na esfera do Poder Judiciário, é deferida a participação da sociedade na proteção 

ambiental pela via das chamadas ações constitucionais, que são o mandado de segurança 

coletivo, o mandado de injunção e a ação popular (artigo 5., incisos LXX, LXXI e LXXIII, da 

CR/88), além da ação civil pública, meio processual destinado especificamente á proteção do 

meio ambiente, para o qual são legitimados não apenas o Ministério Público, as pessoas 

políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e as demais pessoas jurídicas de 

direito público, como também organizações não governamentais que tenham por finalidade a 

proteção de, meio ambiente, ao consumidor, ordem econômica, à livre concorrência e ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Lei n. 7347, de 24 de julho de 

1985). 

Cumpre, assim, explicitar de que forma a biodiversidade encontra-se protegida pela 

Constituição brasileira, que especifica os deveres impostos ao Poder Público para que seja 

assegurada efetividade ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Todos os deveres e obrigações arrolados nos sete mesmos do parágrafo 1. do artigo 

225 implicam a proteção, conservação e preservação da biodiversidade, apesar de os incisos 

1, II. III. V e VII referirem mais diretamente aos seus três níveis (genes, espécies e 

ecossistemas). 
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No que se refere à conservação e utilização sustentável da biodiversidade, toda a 

normalização relativa à flora, fauna, recursos hídricos, sociedades indígenas, poluição, crimes 

e infrações administrativas ambientais, parcelamento e uso do solo, agrotóxicos, 

licenciamento ambiental, mineração, biossegurança, reforma agrária, política agrícola, 

zoneamento, propriedade intelectual, patrimônio cultural, entre outras, regula, direta ou 

indiretamente, a biodiversidade. A perspectiva deste trabalho, no entanto, não é a de análise 

das leis e demais instrumentos normativos que protegem e delimitam o uso dos bens 

ambientais especificamente considerados e sim, as implicações socioeconômicas, políticas e 

jurídicas da regulação da biodiversidade no âmbito internacional e no direito interno 

brasileiro, especialmente no que se refere à sua titularidade. 

Dessa forma, é a proteção conjunta de genes, espécies, ecossistemas e do patrimônio 

cultural
51

, todos reciprocamente considerados, que distingue a biodiversidade como um bem 

jurídico distinto dos elementos que a compõem. Trata-se de proteger o conjunto para garantir 

não apenas as diferentes formas de vida e modos de viver, como também a possibilidade do 

surgimento de novas formas de vida e de novos modos de viver. 

A proteção dos ecossistemas está especificamente garantida no inciso II do parágrafo 

1. do artigo 225, por meio do manejo ecológico e da preservação e restauração dos processos 

ecológicos essenciais e no inciso III, por meio da definição de espaços territoriais protegidos 

em todas as unidades federadas. A locução ‗espaços territoriais protegidos‖ é mais ampla que 

a locução unidades de conservação
52

, abrangendo também áreas naturais consideradas 

                                                 
51

 Como natureza e cultura estão reciprocamente implicadas, entende-se que o patrimônio cultural brasileiro 

integra a biodiversidade, sendo a sua proteção fundamental para a manutenção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, apesar de não constar expressamente do artigo 225 da Constituição da 

República. Segundo o seu artigo 216, o patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos ―... bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileiras, nos quais se incluem: I – as formas de 

expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – 

os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagismo, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico...‖ 
52

 A Lei n. 9985 de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e foi 

regulamentada pelo Decreto n.4340, de 22 de agosto de 2002. É curioso perceber que as discussões e os 

embates que antecederam a edição desta lei assemelham-se em muito àqueles que permearam as negociações 

em torno da CDB, no sentido da prevalência de um enfoque eminentemente conservacionista ou do uso 

sustentável da biodiversidade. No Brasil, as discussões em torno do SNUC também criaram dois blocos: o 

dos grupos que defendiam a permanência de comunidades tradicionais em áreas protegidas e o daqueles que 

defendiam a permanência de unidades de conservação em que tônica seria a das unidades de uso indireto, nas 

quais nenhuma atividade, além de pesquisa ou visitação, pode ser exercida. Esta segunda vertente foi 

parcialmente vencedora. Veja-se neste sentido MERCADANTE, M. Uma década de Debate e Negociação: a 

História da Elaboração da Lei do SNUC. In: In: BENJAMIN, A. H. (coord.). Direito Ambiental das áreas 

protegidas: O Regime Jurídico das Unidades de Conservação. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 

2001, p. 190-231. 
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integrantes do patrimônio cultural brasileiro
53

, tais como as áreas tombadas, as reservas legais 

das propriedades rurais  privadas, as áreas de preservação  permanente estabelecidas pelo 

Código  Florestal e as áreas indígenas.
54

 

Outra inovação trazida pela Constituição se refere a questão indígena, onde em seu art. 

20 inc. XI impede a alienação de terras índigenas e as torna parte do patrimônio público, de 

forma que qualquer cidadão possa protêge-las por meio de Ação Popular. Bem como, dá aos 

índios direitos originários e imprescritíveis de usufruto de suas terras e suas riquezas como 

bem entenderem, direito descrito no art. 231. 

Grande parte das áreas naturais que mantém suas características ecológicas 

preservadas no Brasil encontra-se sob domínio privado ou em áreas indígenas, devolutos e 

inacessíveis. De acordo com PADUA (1997, p. 224), que trabalhou com dados de 1997, as 

unidades de conservação
55

 perfazem menos de 4,5% de sua extensão territorial. Parte destas 

unidades de conservação é constituída também por propriedades particulares, tanto com razão 

de suas próprias características, que não importam modificação da titularidade, quanto pela 

ausência de regularização fundiária. 

Aqueles que exercem atividades econômicas e que são titulares de bens de produção 

assumem, portanto, uma responsabilidade maior quanto à concretização do comando 

constitucional que garante a integridade do equilíbrio do ambiente, o qual, apesar de dirigido 

a todos, implica obrigações diferenciadas conforme os seus destinatários (artigo 225, captu, 

da Constituição da República). Além da responsabilidade governamental, a constituição inova 

ao determinar a responsabilidade penal, civil e administrativa pelos danos causados de forma 

direta e indireta pelos danos ambientais. 

Parte-se do pressuposto que a constituição brasileira, seguindo a teoria Dworkiana é 

principiologica, e, segundo a lição de Canotilho, o texto constitucional de qualquer país pode 

ser dividio em 3 categorias de princípios: 

 

―Os estruturantes, os gerais e os específicos. Os primeiros referem se a estrutura do 

Estado Democrático de direito (soberania, dignidade da pessoa humana etc. )– art 1º 

da CF/88, os segundos corresponderiam aos princípios relativos às garantias 

individuais e coletivas previstas no art. 5º sempre voltados à tutela da vida, 

isonomia, liberdade, etc., tal como informa o caput do dispositivo. Já os princípios 

específicos são aqueles que direcionam determinada ciência em particular.‖ 

                                                 
53

 O Decreto-lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, protege o patrimônio cultural brasileiro por meio do 

tombamento de bens de valor histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico ou paisagístico. 
54

 O Código Florestal foi instituído pela Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, e modificada pela Medida 

Provisória n. 21666-67/2001. 
55

 Unidades de Conservação são espaços territoriais protegidos sob regime especial de administração, criadas 

pelo Poder Público para preservar e conservar as características ecológicas lá presentes. 
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(RODRIGUES, 2002, p. 133). 

 

Fato é que a Constituição de 1988 ligou o meio ambiente e tudo que se relaciona a ele 

ao direito à vida propiciando uma ligação direta com os direitos fundamentais. A proteção 

jurídica ambiental no Brasil é do tipo antropocêntrico largado, pois verifica se que ele é um 

direito que deve atender ao interesse da coletividade e é essencial à sadia qualidade de vida, 

atrelado não apenas a interesse imediatos, mas também das futuras gerações. Logo, ele busca 

manter a proteção de forma autônoma, independente do beneficio que possa vir à sociedade. 

Isto modifica aquela visão utilitarista e econômica que se tinha até a promulgação da lei 

6938/81, efetivando os princípios inovadores trazidos por esta. 

 

4.4 A nova democracia 

 

O Brasil sem investimentos externos teve sérios problemas econômicos que 

enfraqueceram o regime militar que encontrava sua eficácia e apoio no desenvolvimento 

econômico que promoveu. Assim, sem esta base e pressionado politicamente por forças 

internas e externas – já que regime como este estava caindo em toda América Latina – os 

generais foram lenta e gradualmente retirando-se do poder. Inicialmente, diminuíram a 

repressão, autorizando partidos a se formarem, sindicatos a serem livres, os direitos civis. A 

liberdade de imprensa e de associação foi restabelecida e a cidadania voltava a surgir 

efetivamente, o que permitia uma maior discussão sobre as questões do patrimônio nacional, 

entre eles o ambiental. 

A campanha das diretas, já em 1984 foi um sucesso popular que não teve apoio nos 

poderes do Estado, que não permitiu, naquele momento, eleger um presidente por voto 

popular. 

Com o fim do governo do presidente General João Baptista de Oliveira Figueiredo em 

1985, um presidente civil, Tancredo de Almeida Neves foi, finalmente, eleito ainda que por 

voto indireto, num Congresso formado por militares. O presidente eleito, cometido de uma 

doença faleceu antes de assumir o cargo, e foi sucedido por seu vice José Sarney, político 

veterano, com boas relações com os militares e comprometido em evitar que um candidato 

esquerdista o sucedesse, endossou e manteve a doutrina da segurança nacional e teve amplo 

apoio político dos militares. 
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Este convocou uma Assembleia Constituinte, para uma nova constituição, e, em meio 

a esse clima político, as questões ambientais iam crescendo lentamente. Era o começa da 

democracia, que para ser construída necessitava da participação social,.Assim, foi iniciado um 

pleno debate sobre os fundamentos do Estado e seus objetivos.  

Infelizmente, toda esta modificação ocorria em plena depressão econômica a qual para 

contornar o governo negociou e favoreceu vários programas econômicos que ajudavam na 

depredação ambiental, que, cada vez mais incomodava a comunidade internacional, 

especialmente no que se refere à Amazônia. Devido aos problemas de dióxido de carbono a 

comunidade internacional apoiava os ambientalistas brasileiros, que desde a década de 1970 

lutavam pelo meio ambiente brasileiro, bem como associações internacionais fixavam 

representação aqui com o mesmo intento. 

O governo José Sarney elaborou e implementou o programa ―Nossa Natureza‖,  que 

compreende um enorme conjunto de projetos, inciativas legislativas, organizacionais e 

administrativas produzido com a participação ampla dos técnicos, governamentais e não 

governamentais (MIRANDA 2003). 

Com a nova constituição promulgada em 1988, eleições diretas para presidente foram 

convocadas e um político com carreira de ascendência rápida venceu as eleições de 1989, seu 

nome Fernando Affonso Collor de Mello. 

O seu governo incrementou institucionalmente a proteção ambiental ao criar a 

Secretaria do Meio Ambiente ligada diretamente a Presidência da República – ao contrário de 

estar ligado ao Ministério do Interior, como anteriormente – que tinha como funções planejar, 

coordenar, supervisionar e controlar as atividades da PONAMA, a preservação, a conservação 

e uso racional dos recursos  naturais renováveis. 

Esse órgão ambiental incorporou o antigo IBDF; lutou em defesa da mata atlântica, 

tendo conseguido tornar seus resquícios reserva da biosfera com o apoio da UNESCO e com 

apoio do então presidente que, por decreto, sustou a derrubada de árvores nativas da mata 

atlântica por tempo indeterminado. 

Devido a problemas políticos e suspeita de corrupção, o presidente Collor sofreu 

impeachment e foi substituído por seu vice, Itamar Franco, que realizou nova reforma 

ministerial pela lei n. 8490 de 19 de novembro de 1992, onde a antiga Secretaria do Meio 

Ambiente foi transformada no Ministério do Meio Ambiente, que em 9 de dezembro de 1993, 

pela lei 8746 se tornou Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e teve sua 

estrutura definida pelo decreto n. 1205 de 01 de agosto de 1994. 
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Com a implementação do ―Plano Real‖ política econômica criada neste período, 

iniciou-se um período de estabilidade monetária no Brasil – que antes vivia em período 

extremo de inflação, tendo mudado de moeda mais de três vezes desde a instauração da 

democracia – apesar da turbulência política devido ao impeachment de Collor, e o curto 

período do governo Itamar. O IBAMA, neste período, contou com treze presidentes em sete 

anos e o MMA com quatro ministros em quatro anos, o que prejudicou a continuidade 

administrativa e inibiu resultados de maior êxito na política ambiental neste período 

(CORDANI; MARCOVITCH; SALAT, 1997). 

Neste período realizou no Brasil a ECO/92, que discutiu  sobre as questões ambientais 

e ganharam as ruas e os meios de comunicação, popularizando as discussões. O que contribui 

para o crescimento e popularização da consciência ambiental no Brasil. Segundo Sachs (2009, 

p. 31): 

 

―[...] de 1972 até 1992 teria ocorrido um avanço significativo, quando colocou-se 

nas agendas nacionais e internacionais a questão ambiental. A problemática 

ambiental teria sido assumida pela maioria dos países, a partir de um debate mais 

amplo sobre o tema e da criação de organismos estatais destinados à pensar 

estratégias de preservação do meio ambiente. O auge desse processo foi a Rio 92, 

que conseguiu produzir um documento de considerável qualidade. Após 1992, 

verificou-se um fracasso político enorme daquilo que havia sido decidido no Rio de 

Janeiro. Teria havido uma falha de comunicação com a população mundial sobre os 

temas tratados no documento da conferência, além da escassez de debates sérios que 

fossem capazes de repercutir as propostas firmadas.‖ 

 

A Convenção de Modificação Climática foi ratificada pelo Congresso Nacional em 28 

de fevereiro de 1994, e entrou em vigor para o Brasil em 29 de maio do mesmo ano. Já a 

Convenção de Diversidade Biológica que busca, principalmente, a compatibilização entre a 

proteção dos recursos biológicos e o desenvolvimento social e econômico, foi ratificada pelo 

Congresso Nacional em fevereiro de 1994, ficando o MMA com a incumbência de protegê-lo. 

Assim, o Brasil firmou o compromisso de elaborar programas de utilização sustentável e 

conservação da diversidade biológica nacional (CORDANI et al., 1997). 

Em 1995, começa o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso que 

permaneceu no poder de 1995 a 2003. Esse governo apoiou as questões ambientais e por 

medida provisória n. 1549 de 15 de maio de 1997 – tornou o Ministério do Meio Ambiente e 

da Amazônia legal em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal, tendo como Ministro do Meio Ambiente o senador José Sarney filho, que permaneceu 

no cargo por um tempo razoavelmente longo, possibilitando uma política mais estruturada. 
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Neste período foram editadas leis ambientais e foram criadas várias áreas de proteção. 

Sendo, inclusive, publicada neste período a lei n. 9433, de 8 de janeiro de 1997 que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos e a lei de crimes ambientais n. 9608/98, quarto marco do direito ambiental segundo a 

teoria de Milaré (2010) adotada. 

Além dos dispositivos legais acima mencionados, relacionamos os seguintes 

normativos considerados leis troncos, por serem textos de amplo alcance nas questões 

ambientais: A Lei 9.605/98 que trata das sanções administrativas e penais derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; Lei 9.985/2000 que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Dispositivos de cunho mais específico 

também compõem o normativo-ambiental. Podem ser apontadas, dentre outras: 

 Lei n. 5.197/1967 – Proteção da fauna. 

 Lei n. 6.433/1977 – Responsabilidade civil e criminal por danos e atividades 

nucleares. 

 Lei n. 6.902/1981 – Criação de estações ecológicas e área de proteção ambiental. 

 Lei n. 7.661/1988 – Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

 Lei n. 7.802/1989 – Pesquisa, experimentação, produção e embalagem, transporte, 

armazenamento de agrotóxicos. 

 Lei n. 8.723/1993 – Redução de Poluentes por veículos automotores. 

 Lei n. 9.975/1999 – Política Nacional de Educação Ambiental. 

 Lei n. 9.966/2000 – Prevenção,controle e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas em águas sob jurisdição Nacional. 

 Lei n. 10.308/2001 – Seleção de locais, construção, licença, operação, fiscalização, 

responsabilidade civil, referentes aos depósitos de rejeitos radioativos. 

 Lei n. 11.105/2005 – Biossegurança. 

 

Os mais significativos decretos-lei para o Direito Ambiental são os seguintes:  

a) proteção e estímulos à pesca – Decreto-Lei n. 221/1967;  

b) Código de Minas – Decreto-Lei n. 227/1967;  

c) controle da poluição do meio ambiente por atividades industriais – Decreto-Lei n. 

1.13/1975. 
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Destacamos ainda os seguintes Decretos:  

a) Decreto n. 99.274/1990 que regulamenta as leis sobre criação de estações ecológicas e 

área de proteção ambiental e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; 

b) Decreto n. 4.297/2002 que regulamenta o art. 9º, II da Lei 6.938/81, estabelecendo 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (ZEE);  

c) Decreto 4.339/2002 que estabelece os princípios e diretrizes para a implementação da 

Política Nacional da Biodiversidade;  

d) Decreto 4.680/2003 que define o direito à informação quanto aos alimentos destinados 

ao consumo humano ou animal que contenham organismos geneticamente 

modificados; e  

e) Decreto 4.703/2003 referente ao Programa Nacional da Diversidade Biológica 

(PRONABIO) e Comissão Nacional da Biodiversidade. 

 

As resoluções do CONAMA são de grande importância no Direito Ambiental 

brasileiro. Dotadas de caráter normativo, dentre as inúmeras resoluções, arrolamos aquelas de 

maior ressonância:  

a) Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – Resolução n. 01, de 23 de janeiro de 1986. 

b) audiências públicas – Resolução n. 09, de 03 de dezembro de 1987. 

c) licenciamento ambiental – Resolução n. 237, de 30 de junho de 1999. 

d) pilhas e baterias – Resolução n. 257, de 30 de junho de 1999. 

e) pneumáticos – Resolução n. 258, de 26 de agosto de 1999. 

f) proibição de substâncias que destroem a camada de ozônio – Resolução n. 267, de 14 

de setembro de 2000. 

g) auditorias ambientais – Resolução n. 306, de 05 de julho de 2002. 

 

Quando finalmente Lula foi eleito, após três tentativas, em fins de 2002, seu mandato 

que durou de 2003- 2010 foi marcado por graves crises ambientais. No início tudo parecia 

indicar que seu governo se constituiria em um marco da histórica ambiental do país. 

Principalmente pela importância da Ministra Marina Silva, personagem carismático da luta 

dos seringueiros chefiada por Chico Mendes, que convidara para vários cargos no ministério, 

ativistas originários dos movimentos ambientalistas. A ex-ministra foi seringueira no interior 

do Acre até dezesseis anos de idade, quando se mudou para a cidade de Rio Branco. Na 

capital, Marina teve as suas primeiras aulas no ensino fundamental, assim se alfabetizou em 
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poucos anos, chegando a se graduar em nível superior aos 23 anos de idade, tornando-se 

ministra do Meio Ambiente aos 40 anos. (CESAR, 2010). 

A agenda ambiental, em nível nacional e internacional, tem cada vez mais um caráter 

transversal, ou seja, repassar outros setores técnicos e restritos ao seu campo. Os desafios 

dessa emergente visão e modalidade de gestão foram assumidos na gestão de Marina Silva no 

MMA, cujo viés não reduzia ao seu tratamento segmentado. Desta forma, no início do 

governo Lula foi determinado, não só dentro do Ministério como para todo o governo, que a 

atuação do MMA deveria ser transversal, isto é, perpassar por todos os outros setores do 

governo e da sociedade (MMA, 2006). 

Segundo Kageyama e Santos (2012), quatro linhas básicas marcaram a política 

ambiental no primeiro governo Lula: 

i. promoção do desenvolvimento sustentável, não só no aspecto ambiental, mas também 

no social e no econômico;  

ii. controle e participação social, com a colaboração qualificada e efetiva da sociedade 

nos processos decisórios; 

iii. fortalecimento do SISNAMA, com a gestão ambiental compartilhada entre os 

governos federal, estadual e municipal; e 

iv. envolvimento dos diferentes setores do poder público na solução dos problemas 

ambientais chamado princípio da ―transversalidade‖, com o meio ambiente entrando 

na agenda de todos os ministérios e demais órgãos públicos. 

 

Dentre as políticas públicas destacamos o Plano Nacional de Áreas Protegidas 

(PNAP), instituído em abril de 2006 pelo o Decreto n. 5.758, que estabelece uma política de 

gestão integrada para o conjunto de áreas protegidas brasileiras, e sua meta é englobar 40% do 

território nacional até 2015. O plano previa a adoção de medidas de inclusão social para 

promover a repartição dos benefícios gerados a partir da conservação da biodiversidade e a 

redução de pobreza. 

A grande ação transversal do meio ambiente do primeiro governo Lula foi, sem 

dúvida, o chamado Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal (PPCDAM), instituído em 2003 por Decreto Presidencial. Nesse sentido, por sugestão 

da Ministra e determinação do Presidente, este plano teve o compromisso de ação conjunta de 

13 ministros envolvidos mais diretamente com a Amazônia.  Os resultados sobre a queda da 

taxa de desmatamento na Amazônia, divulgados inclusive em nível internacional mostraram 

inequivocamente o sucesso da ação, segundo Kageyama e Santos (2012), devido às ações dos 
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grupos de interesses nacionais e locais com forte expressão política em todos os níveis e áreas 

do executivo. 

A expansão do rebanho bovino na Amazônia e da soja seguiu o seu curso durante o 

governo Lula, impulsionada ainda mais pela ampliação das áreas destinadas à cana-de-açúcar 

para a produção de etanol, que, em um efeito dominó, empurra a soja e a criação de gado 

desde o sudeste, em São Paulo, para as regiões onde se encontram terras mais baratas – ou 

gratuitas – graças à grilagem: na Amazônia. Na ponta desse processo sabemos que estão 

sempre os madeireiros ilegais, explorando a mão de obra barata dos imigrantes que não 

encontram trabalho na sua região, ou de assentados fracassados de uma reforma agrária que, 

desde a época da do regime militar vem destinando terras na Amazônia para agricultores 

expulsos de outra região. 

Merece destaque a Lei de Acesso e Repartição de benefícios com o uso e a 

conservação da biodiversidade e do conhecimento tradicional, uma luta da Ministra desde o 

seu mandato como senadora que propôs o Projeto n. 306/95, que foi objeto de ampla 

discussão na sociedade que dispôs sobre instrumentos de proteção aos direitos intelectuais 

coletivos das comunidades detentoras do conhecimento tradicional utilizado pelas empresas 

de biotecnologia para o desenvolvimento de seus produtos e posterior patenteamento, tais 

como o consentimento informado e contrapestação tecnológica e financeira, por meio da 

realização de contratos, entre outros. 

Outros projetos foram apresentados como o da Senadora não foram aprovados o que 

levou a edição da Medida Provisória n. 2052, de 28 de julho de 2000, atualmente sob o n. 

2.186/16, editada em 23 de agosto de 2001.  De fato, havia dois projetos de lei em discussão 

há vários anos quando a medida provisória foi editada, mas que foram desconsiderados pelo 

Poder Executivo no momento da imposição da norma dita provisória, o que não é desmérito 

apenas do Executivo, visto que o Legislativo poderia ter se pronunciado a respeito e calou-se. 

Em todo caso, mais vale essa norma do que a inexistência de normas. Cabe ao Legislativo 

apreciar a medida provisória, transformando-a em lei, ou aprovar um dos projetos de lei que 

continuam em tramitação. (VARELLA, 2004, p. 142).
56

 

Até as vésperas da Conferência de Copenhague, a COP 15, Convenção internacional 

que trata de enfrentar o problema de mudanças climáticas, o Brasil, segundo Lisboa (2012) 

não havia definido a sua posição a ser levada ao encontro, pois o setor desenvolvimentista 

hegemônico dentro do governo resistia ao estabelecimento de metas para redução de emissões 
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de gases de efeito estufa, temeroso de que tal redução viesse a prejudicar o desenvolvimento 

do país. A lei de mudanças climáticas – 12.187, de 29 de dezembro de 2009 – conhecida 

como lei Aspácia – não estabeleceu metas ou critérios para objetivos mensuráveis de redução 

de emissões. A descoberta de novas e imensas jazidas de petróleo – o Pré-Sal – provocou 

grande discussão no país a respeito destes futuros recursos e nenhuma discussão sobre a 

inconveniência de se continuar extraindo e consumindo combustíveis fósseis em um planeta 

já claramente afetado pelas mudanças em curso. 

Mas as ilusões não duraram muito segundo Lisboa (2012), nem sequer houve tempo 

para o Ministério concluir o seu planejamento interno ou completar as nomeações e a crise 

dos pneus usados importados do Uruguai, estourava na mídia. Preocupados em fortalecer as 

relações entre os países do Mercosul, a Casa Civil e o Ministério das Relações Exteriores 

publicaram decreto isentando o Uruguai de pagar taxa obrigatória para a importação de seus 

pneus recauchutados. 

A crise seguinte, também logo nos primeiros meses do governo que teve como causa a 

proximidade do período de colheita de safra transgênica plantada ilegalmente no Rio Grande 

do Sul (LISBOA, 2012). Uma comissão foi formada pelo MMA, MAPA, MC &T, MIDIC, 

MJ, MDA – para encontrar uma solução para crise. De início, parecia que se buscava uma 

solução negociada, pela qual os agricultores ao assinarem um Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC), se comprometeriam a não mais plantar soja transgênica em troca de não serem 

processados por sua conduta ilegal e de terem sua safra colhida e destinada à exportação ou a 

produção de biodiesel. Mas, aos poucos, a Casa Civil foi descartando a solução de TAC até 

convencer o MMA e o MDA – dois únicos ministérios que resistiam – a aceitarem a solução 

de ―legalizar‖ a colheita daquela safra de soja transgênica plantada ilegalmente por meio de 

uma medida provisória. 

O projeto Um milhão de Cisternas
57

 merece destaque, que patrocinava a construção de 

cisternas cobertas capazes de abastecer uma família nordestina e seus animais de criação, 

armazenando água das chuvas que permitia notável melhoramento na qualidade de vida das 

populações mais acossadas pela seca. Em contrapartida o projeto de transposição do Rio São 

Francisco sofreu inúmeras críticas, inclusive com a resistência das populações ribeirinhas e 

indígenas, destacando a greve de fome do bispo de Barra, Dom Luiz Cappio, em 2005 

iniciada pela recusa do governo Lula em promover um debate amplo sobre o tema. 

Questionável não só pelo ponto de vista ambiental, mas de sua viabilidade econômica e 
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técnica, a trasnprosição do Rio São Francisco chamada eufemisticamente de integração da 

Bacia do Rio São Francisco às bacias Hidrográficas do Nordeste setentrional, cuja 

coordenação estava afeita ao ministério da Integração Nacional, tinha como objetivo trazer 

água prioritariamente para o pólo petroquímico do Pecém, em construção no Ceará e à 

agricultura comercial de exportação nas futuras áreas irrigadas (LISBOA 2012). 

Outra crise se despontou no setor de energia. O MME pressionava o MMA para 

indicar ―quais‖ projetos de hidrelétricas seriam ambientalmente adequados para preencher a 

demanda dos próximos anos. O discurso era de se não quiséssemos energia nuclear, 

haveríamos de sacrificar alguns rios da Amazônia. Se quiséssemos proteger o Xingu, segundo 

Lisboa (2012) haveríamos de conceder a licença ambiental para o Rio Madeira. Enquanto 

isso, no Conselho Nacional de Política energética, presidido por Dilma Roussef, publicava 

portaria para formar uma comissão interministerial encarregada de avaliar a viabilidade 

econômica de uma terceira central nuclear. A resistência do MMA levou a saída da Ministra 

Marina Silva e o desmembramento do Ministério criando o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio). Assume o Ministério Carlos Minc Baumfeld, 

geógrafo, professor, ambientalista e  secretário do meio ambiente do RJ, ex-

guerrilheiro e economista brasileiro com o propósito de seguir com a agenda 

desenvolmentista do governo Lula.  

Em 2011 assume a presidência da república Dilma Rousseff que fazia parte do 

governo Lula, tendo sido Ministra de Minas e Energia e Ministra-chefe da Casa Civil. Tendo 

como Ministra do Meio Ambiente a professora Izabella Mônica Vieira Teixeira, contrariando 

a área ambiental do Partido dos Trabalhadores , as organizações da sociedade civil e o próprio 

corpo técnico do MMA, que argumentavam sobre a importância da escolha de um Ministro do 

Meio Ambiente com significância política, que pudesse equilibrar a preponderante vertente 

desenvolvimentista do novo governo. 

Uma das primeiras medidas do seu governo foi a exclusão de 86 mil hectares de sete 

Unidades de Conservação na Amazônia para construção de barragens nos rios Madeira e 

Tapajós pela Medida Provisória 558 e até o momento nenhuma Unidade de conservação foi 

criada.  Destacamos as seguintes medidas segundo Instituto de Desenvolvimento 

Social/Manifesto ―Retrocessos do governo Dilma na agenda Socioambiental‖: 

 Congelamento de processos de reconhecimento de terras indígenas e quilombolas 

(uma terra quilombola titulada, três terras indígenas homologadas)
58

; 
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 O primeiro ano do governo Dilma registrou o pior desempenho na criação de 

assentamentos desde 1995 e gastou o menor valor da última década: R$ 65,6 milhões; 

 Projeto para implantar 60 grandes hidrelétricas e 171 pequenas centrais hidrelétricas 

na Amazônia; 

 Redução de R$ 3,5 bilhões para R$ 1,9 bilhão em obras de saneamento básico no ano 

de 2011; 

 Do PAC da Copa, lançado em 2009, só 10% dos recursos R$ 11,8 bi foram investidos. 

 O projeto ―Minha Casa Minha vida‖ que trouxe vários problemas socioambientais, 

inclusive com construções próximas a áreas ambientais, além da falta de infraestrutura 

para esses loteamentos e aumento considerável da violência nessas regiões. 

 

A grande discussão do atual governo é o novo código florestal que condiciona o 

exercício dos poderes inerentes ao domínio do imóvel rural. Essencialmente o debate ocorre 

em torno das seguintes duas figuras jurídicas: a) a Reserva Legal; e b) as Florestas e outras 

formas de vegetação natural de Preservação Permanente e suas respectivas Áreas de 

Preservação Permanente. Como atores do mencionado debate, situam-se, de um lado, aqueles 

que defendem uma perspectiva conservadora de plena utilização da propriedade imóvel rural 

(por vezes até mesmo o seu uso irrestrito), como a Confederação Nacional da Agricultura, 

CNA, e parlamentares que integram a bancada ruralista, ou que estão comprometidos com 

atividades produtivas que têm na ocupação e no uso da terra um de seus fatores de produção. 

Em posição oposta encontram-se as organizações não governamentais ambientalistas, 

membros do Ministério Público (instituição à qual cabe, dentre outras funções, fazer observar 

o cumprimento da Lei) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Estas 

instituições têm uma percepção moderna, avançada, e progressista acerca do uso 

condicionado da propriedade e da proteção dos bens jurídicos ambientais que, por força de 

Lei, devem existir naqueles espaços legalmente protegidos.  

A Lei n. 12.651 de 25 de maio de 2012 foi aprovada com 12 vetos por parte da 

Presidente da República. Abaixo as principais alterações
59

: 

 No artigo 4º, a presidente vetou o nono parágrafo, que não considerava Área de 

Preservação Permanente (APP) em zonas rurais ou urbanas a várzea fora dos limites 

previstos pelo artigo. De acordo com a publicação, a leitura do texto ―pode provocar 

dúvidas sobre o alcance do dispositivo, podendo gerar controvérsia jurídica‖. 
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 O inciso II do parágrafo 4º do artigo 15º também foi vetado pela presidência. O texto 

que veio da comissão mista do Congresso dispensava da recomposição de APPs 

Proprietários rurais que tivessem 50% de Reserva Legal em sua propriedade, porém 

incluía áreas de florestas e outras formas de vegetação nativa ali presentes para 

alcançar este total. 

 Foi vetado também o primeiro parágrafo do artigo 35º, que permite o plantio ou 

reflorestamento de espécies florestais nativas, exóticas ou frutíferas. Segundo o veto, o 

texto aprovado dá interpretação de que passaria a ser exigido o controle de origem do 

plantio de espécies frutíferas por órgãos ambientais, já que o objetivo é fiscalizar 

espécies florestais. 

 Parágrafo 18 do artigo 61-A, que determinava que rios intermitentes (cujo curso tem 

água apenas em determinado período do ano) de até 2 metros deveriam ter 

recuperação de 5 metros para qualquer tamanho de propriedade, também foi vetado. 

 O parágrafo sexto do artigo 59º foi suspenso que versava sobre a implantação do 

Programa de Regularização Ambiental (PRA). O veto refere-se à imposição de prazo 

de 20 dias após a adesão do proprietário rural ao PRA para que eles promovam a 

regularização ambiental. Segundo a justificativa, os prazos deverão ter uma 

regulamentação específica. 

 O artigo 61-A, que trata da recomposição florestal continuidade de atividades 

agrícolas em APPs, mais conhecida como ―a escadinha‖, a presidenta vetou a versão 

aprovada pela comissão especial – e depois pelo plenário da Câmara – que prevê nas 

propriedades de 4 a 15 módulos fiscais com cursos de água de até 10 metros de 

largura, a recomposição de mata ciliar de 15 metros. 

 No artigo 61-B, que aborda a exigência de reflorestamento aos proprietários rurais, 

Dilma vetou o inciso III, que permitia ao proprietário reflorestar apenas 25% da área 

total do imóvel aqueles que detinham propriedades com área superior a 4 e até dez 

módulos fiscais. 

 O artigo 83 foi totalmente vetado e fez vetos parciais nos artigos 4º, 15º, 35º, 59º, 61º-

A e 61º-B. O decreto presidencial esclarece ainda como vai funcionar o Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e estabeleceu normas aos Programas de 

Regularização Ambiental (PRA). 
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4.5 O marco legal das licitações sustentáveis 

 

A expressão licitar vem do latim licitatio, tendo como significado ―a venda por 

lances‖, isto é, fazer o preço sobre a coisa posta em leilão. Concepção usada no sentido de 

oferecer quantia no ato de arrematação, adjudicação, hasta pública ou partilha judicial. 

O Decreto n. 2.926, de 14 de maio de 1862, que regulamentava as arrematações dos 

serviços, a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras publicas. 

Posteriormente outras legislações vieram e até trataram de maneira bem simples as licitações, 

como por exemplo, o Código de Contabilidade da União pelo Decreto n. 4.536 de 1922. 

O atual entendimento do termo ―licitação‖, como procedimento administrativo prévio 

necessário à viabilização dos contratos da Administração, foi sistematizado através do 

Decreto - Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispôs sobre a organização 

administrativa, que o instituto da licitação foi consolidado com regulamentações mais amplas 

(JUSTEN FILHO, 2010, p. 13). 

Por seu turno, o Decreto-Lei n. 200/1967, concebia o caráter do instituto de licitações 

como de Direito Financeiro. É de se notar, inclusive, que o Decreto-lei nº 2.416, de 17 de 

julho de 1940 aprovou normas financeiras de Estados e Municípios tratavam da concorrência 

ora como pública e administrativa ora de cunho financeiro. 

Posteriormente, com a promulgação do Decreto - Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 

1986 a matéria sobre licitação foi melhor delineada, ainda assim com diversas lacunas, sendo 

o primeiro estatuto a regulamentar o procedimento licitatório para toda a Administração 

Pública, com a finalidade de impedir os desvios de conduta e reprimir as corrupções 

observadas nas concorrências públicas que atingia toda a Administração Pública desde essa 

época. 

Nesse passo evolutivo, destacamos a observação feita por Borges (1990, p. 20) ―as 

constituições anteriores à de 1998, permaneceram inertes sobre a matéria não fazendo 

qualquer referência expressa sobre a competência da União para dispor sobre licitações e 

contratos administrativos em nível nacional‖. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, que trouxe notável progresso na 

democratização da Administração pública, a licitação recebeu o status de princípio 

constitucional de observância obrigatória para todos os entes federados e para a 

Administração indireta, reservando três referências diretas (arts. 22, XXVII, 37, XXI e 175) e 

uma indireta (art. 195, § 3°). Segundo as lições do doutrinador Pereira Júnior, que completa o 

histórico afirmando que: 
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―A lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho 

de 1994, que estatui as normas gerais sobre licitações e contratos completa o ciclo 

evolutivo, disciplinando o instituto e os contratos públicos em 125, artigos, a partir 

das diretrizes traçadas pela Constituição e de modo a exigir sua prática na 

administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37, caput). 

Ressalvadas as hipóteses previstas na lei, nenhum órgão ou entidade da 

administração pública brasileira, pode, hoje, contratar compra obra, serviço, 

alienação ou locação sem prévia licitação, sob pena de violar os princípios 

fundamentais da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade.‖ (PEREIRA JUNIOR, 2002, p. 2). 

 

Para Justen Filho (2010, p. 13), as regras originárias da Lei n. 8.666 foram resultado 

de evolução histórica que não pode ser olvidada. O diploma consagrou regras e princípios 

derivados das leis anteriores, amoldados ao sistema da Constituição de 1988 e tendo em vista 

as necessidades derivados dos fatos históricos ocorridos no início da década de 1990, 

principalmente as inúmeras fraudes existentes no processo de compras públicas nesse período. 

No entanto, verificaram-se alterações ao longo do tempo. Uma parte dessas inovações 

derivou da aplicação prática da lei, configurando o fenônemo conhecido como mutação 

normativa, que consiste na alteração da disciplina jurídica sem a modificação do seu texto. 

Mas diversos diplomas legislativos dispuseram sobre o tema das licitações, alterando direta 

ou indiretamente a Lei n. 8.666. Destaque para as normas que incluíram a questão da 

sustentabilidade nesse dispositivo legal, objeto do presente estudo. 

As primeiras discussões no poder legislativo brasileiro sobre a inclusão de critérios 

socioambientais no processo licitatório iniciaram-se com o projeto de Lei do Senado Federal – 

PLS 25/07, de 19 de setembro de 2007, visando à implantação da licitação sustentável.  O 

projeto prevê alterações no art. 3º, § 2º; e no art. 30 da Lei 8.666. A modificação prevista 

insere como um dos critérios de desempate de propostas a preferência por adquirir bens e 

serviços que possuam certificação ambiental. Já no art. 30 prevê-se a necessidade de anexar 

documentos que comprovem a qualificação técnica do licitante no atendimento ao requisito de 

sustentabilidade ambiental quando a obra envolver potencial dano ambiental. O projeto 

encontra-se em tramitação no Senado Federal.
60

 

Um segundo projeto de alteração da lei 8.666, proposto pelo governo federal – PL 

7709/2007
61

, que não contempla a inclusão de requisitos socioambientais, mas visa à 

aceleração das contratações de bens e serviços da União em função das necessidades impostas 

                                                 
60

 Disponível em <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79911> acesso em 

17/03/2012. 
61

 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339877 acesso 

em 17/03/2012. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79911
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339877
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pelo PAC (Programa de aceleração do crescimento), desenvolvido pelo Governo Federal. 

Esse projeto foi substituído pelo PLC 32/07, aprovado pela Câmara dos deputados e segue 

para apreciação do Senado com o propósito de instituir o código de licitações e contratos da 

administração pública. Uma das alterações desse projeto é a utilização da modalidade pregão 

inclusive para obras e serviços de engenharia, isso implica necessariamente em um aumento 

dos riscos, visto que a análise técnica ficará prejudica em função da aceleração do processo 

licitatório, consequentemente afetará a análise dos ricos socioambientais dos projetos. 

Um terceiro projeto, também sugerido pela Câmara dos Deputados, prevê a criação do 

Plano Nacional de Qualidade Ambiental – PNQA- PL 324/2007, tendo como objetivo a 

adoção de critérios ambientais na aquisição de produtos e serviços adquiridos pelo poder 

Executivo Federal.
62

 

No âmbito da administração federal a proposta mais avançada foi a Instrução 

Normativa n. 1, de 19 de janeiro de 2010, que estabelece critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na Administração Pública 

Federal 
63.

 

Em 19 de julho de 2010, O Presidente da República adotou a Medida Provisória n. 

495
64

, que alterou as Leis 8.666/93, 8.958/1994 e 10.793/2004, e revogou o § 1º do art. 2º da 

Lei 11.273, de 6/020/2006. 

A exposição dos Motivos Interministerial n. 104 /MP/MF/MEC/MCT, traduz as 

razões da alteração da Lei de Licitações: 

 

―[...]. 

2. Com referência às modificações propostas na Lei nº 8.666/93, é importante 

ressaltar que a mesma contempla diretrizes singulares para balizar os processos de 

licitação e contratação de bens e serviços no âmbito da Administração Pública. A 

norma consubstancia, portanto, dispositivos que visam conferir, sobretudo, lisura e 

economicidade às aquisições governamentais. Os procedimentos assim delineados 

são embasados em parâmetros de eficiência, eficácia e competitividade, em estrita 

consonância aos princípios fundamentais que regem a ação do setor público. 

3. Paralelamente, impõe-se a necessidade de adoção de medidas que agreguem ao 

perfil de demanda do setor público diretrizes claras atinentes ao papel do Estado na 

promoção do desenvolvimento econômico e fortalecimento de cadeias produtivas de 

bens e serviços domésticos. Nesse contexto, torna-se particularmente relevante a 

atuação privilegiada do setor público com vistas à instituição de incentivos à 

pesquisa e à inovação que, reconhecidamente, consubstanciam poderoso efeito 

indutor ao desenvolvimento do país. 

                                                 
62

 Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343935> acesso 

em 17/03/2012. 
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 O Ministério do Meio Ambiente editou a Portaria Ministerial n. 61, de 15/05/2008 que permite o setor público 

priorizar a aquisição de produtos e serviços ―verdes‖. 
64

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/495.htm, acesso em 

17/03/2012. 
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4. Com efeito, observa-se que a orientação do poder de compra do Estado para 

estimular a produção doméstica de bens e serviços constitui importante diretriz de 

política pública. São ilustrativas, nesse sentido, as diretrizes adotadas nos Estados 

Unidos consubstanciadas no "Buy American Act", em vigor desde 1933, que 

estabeleceram preferência a produtos manufaturados no país, desde que aliados à 

qualidade satisfatória, provisão em quantidade suficiente e disponibilidade 

comercial em bases razoáveis. No período recente, merecem registro as ações 

contidas na denominada "American Recovery and Reinvestment Act", 

implementada em 2009. A China contempla norma similar, conforme disposições da 

Lei n. 68, de 29 de junho de 2002, que estipula orientações para a concessão de 

preferência a bens e serviços chineses em compras governamentais, ressalvada a 

hipótese de indisponibilidade no país. Na América Latina, cabe registrar a política 

adotada pela Colômbia, que instituiu, nos termos da Lei n. 816, de 2003, uma 

margem de preferência entre 10% e 20% para bens ou serviços nacionais, com vistas 

a apoiar a indústria nacional por meio da contratação pública. A Argentina também 

outorgou, por meio da Lei n. 25.551, de 28 de novembro de 2001, preferência aos 

provedores de bens e serviços de origem nacional, sempre que os preços forem 

iguais ou inferiores aos estrangeiros, acrescidos de 7% em ofertas realizadas por 

micro e pequenas empresas e de 5% para outras empresas. 

[...]. 

6. A modificação do caput do artigo 3º visa agregar às finalidades das licitações 

públicas o desenvolvimento econômico nacional. Com efeito, a medida consigna em 

lei a relevância do poder de compra governamental como instrumento de promoção 

do mercado interno, considerando-se o potencial de demanda de bens e serviços 

domésticos do setor público, o correlato efeito multiplicador sobre o nível de 

atividade, a geração de emprego e renda e, por conseguinte, o desenvolvimento do 

país. É importante notar que a proposição fundamenta-se nos seguintes dispositivos 

da Constituição Federal de 1988: (i) inciso II do artigo 3º, que inclui o 

desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil; (ii) incisos I e VIII do artigo 170, atinentes à organização da 

ordem econômica nacional, que deve observar, entre outros princípios, a soberania 

nacional e a busca do pleno emprego; (iii) artigo 174, que dispõe sobre as funções a 

serem exercidas pelo Estado, como agente normativo e regulador da atividade 

econômica; e (iv) artigo 219, que trata de incentivos ao mercado interno, de forma a 

viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem estar da população e 

a autonomia tecnológica do país.‖
65

 

 

A Medida provisória n. 495 de 2010 adicionou no art. 3º o princípio do 

desenvolvimento sustentável ao rol dos demais princípios observados pela Administração 

Pública ( isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa). 

Sendo assim, a partir do marco legal, as contratações de serviços, de obras e de 

compras por parte do setor público exigem a inclusão de requisitos socioambientais, nos 

respectivos editais licitatórios, quando da definição do objeto dos certames, critérios ou 

especificações que tornem compatíveis as licitações com parâmetros de sustentabilidade 

ambiental, sem frustrar a competividade ou promover discriminações entre potenciais  

interessados na participação em processos licitatórios. 
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 Cf. VALENTE, A. L. Marco Legal das licitações sustentáveis e compras sustentáveis na administração 

pública. Consultoria Legislativa. Estudo de março/2011. Câmara dos Deputados. 
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No próximo capítulo descreveremos o ―Estado‖ das licitações sustentáveis, com 

intuito de verificar sob condições desenvolver sistemas de gestão capaz de implementar de 

forma prática e congruente  técnicas que abrangem os princípios da licitação sustentável e os 

demais princípios de modo a evitar futuras demandas jurídicas e alcançar a sustentabilidade 

ambiental. 

Para tanto destacaremos os instrumentos de gestão ambiental utilizados pela 

Administração Pública, incluindo os Bancos Públicos Federiasa origem do procedimento e o 

processo licitatório no Brasil e as estratégias e instrumentos para a contratação sustentável. 

 

4.6 Consideração final:  

 

A noção de proteção dos componentes do meio ambiente como garantia para a saúde 

humana ou para exploração racional somente caem por terra nos anos 1960, e surge a teoria 

que hoje se firma, de que o meio ambiente deve ser protegido por si, e mais que os seres 

humanos, são parte deste todo a ser protegido.  

A sociedade começa a perceber a importância da proteção ao meio ambiente diante 

das catástrofes ocorridas. O direito brasileiro acompanhou as discussões e os movimentos 

internacionais de forma tardia, já que as primeiras legislações começar a surgir com a visão 

do meio ambiente como ente integrado de um sistema ecológico a partir da década de 1970, 

especialmente após a convenção de Estocolmo. 

O Brasil receoso com o movimento internacional em torno dessas questões, por se 

preocupar com a Soberania e a segurança nacional – lembrando que a época de ensejo destes 

fatos foi durante o Regime Militar – entra nesse processo a preocupação com o meio ambiente 

apenas no final da década de 1970, em que devido a movimentos ambientais nacionais e a 

pressão internacional, começa uma política incipiente de proteção. Inicialmente, a intenção 

era criar a impressão de proteção efetiva de forma a enganar a comunidade internacional, para 

evitar as pressões. Iniciado este processo, entretanto, os próprios militares, governantes, 

simpatizaram-se com a causa, progredindo com novas discussões e movimentos a partir da 

década de 1980. 

O marco principal para o direito ambiental, sem dúvida, foi a Lei 6938/81 que instituiu 

a política de meio ambiente, criando uma perspectiva totalizante até então não vista, 

possibilitando uma interpretação diferenciadas das normas anteriores. 
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A ACP vem posteriormente possibilitando a defesa efetiva do meio ambiente, até 

então não existente do ponto de vista prático do processo. 

A Constituição de 1988 foi o maior avanço na legislação ambiental e não deixa 

dúvidas sobre a existência e autonomia do direito ambiental ao inclui-lo em seu bojo, 

repetindo as ideias da Lei 6938/81. A lei de crimes ambientais vem dez anos após a 

Constituição estabelecer a responsabilidade criminal efetiva por danos ao meio ambiente. 

Apesar da evolução que o assunto vem experimentando nos últimos anos, o Direito 

Ambiental encontra resistências à sua consolidação enquanto alternativa interpretativa ao 

direito convencional. Reluta-se em receber um ramo novo do Direito que se distingue de 

todos os demais. É que o Direito Ambiental, apesar de não haver um consenso sobre a sua 

autonomia, é dependente dos tradicionais ramos do direito e com muitas leis esparsas que 

dificulta a sua interpretação e controle. 

A dificuldade da legislação ambiental está consubstanciada na tensão entre a 

democracia e da financeirização da economia com a perda da centralidade do Estado-nação, 

como unidade privilegiada e exclusiva de gestão econômica, direção política, controle social e 

iniciativa legislativa, pode-se, então, afirmar diante do que foi descrito até o momento, o 

direito assim como o pensamento econômico encontram-se próximos de uma exaustão 

paradigmática, polêmica levantada pelos trabalhos do professor Faria (2004): 

 

―Dada a impressionante rapidez com que muitos dos conceitos e categorias 

fundamentais até agora prevalecentes na teoria jurídica vão sendo esvaziados e 

problematizados pelo fenômeno da globalização, seus códigos interpretativos, seus 

modelos analíticos e seus esquemas cognitivos revelam-se cada vez mais carentes de 

operacionalização e funcionalidade. De que modo conceitos e categorias construídos 

em torno do princípio da soberania, como monismo jurídico, norma fundamental, 

poder constituinte originário, hierarquia de leis, direito subjetivo e segurança do 

direito, podem captar todo o dinamismo e interpendência presentes no 

funcionamento da economia globalizada? De que modo esses conceitos e categorias 

podem ser utilizadas para identificar, compreender, avaliar e instrumentalizar o 

pluralismo normativo inerente a mercados transnacionais, cujos distintos agentes se 

destacam-se por criar as regras de que necessitam, quando querem e como querem, e 

por jurisdicizar, segundo suas respectivas conveniências, as áreas ou esferas da vida 

socioeconômica que mais lhe interessam?‖ 

 

A reflexão apontada pelo autor está vinculada a crise vivida pelo direito positivo e 

pelo pensamento jurídico, incluindo as normas ambientais, em face das transformações 

provocadas pelo fenômeno da globalização econômica. Essa crise está consubstanciada no 

fato de que o direito atual tem de pensar em um hoje transitivo (na mudança paradigmática), 

no qual a marca do ontem aparece com uma presença indelével nos instrumentos normativos 

(modernidade), para solucionar um amanhã ainda indefinido (pós-modernidade).  
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A dificuldade de pensar em tempos de indefinição ainda é maior, pois estes tempos 

estão marcados pela erosão de valores, pela alteração de parâmetros de comportamento, pela 

decrepitude e pela inadequação das instituições aos desafios presentes, pelas mudanças 

socioeconômicas, pelas crises simultâneas e por atender os interesses de determinadas 

estruturas de representação, que afetam diversos aspectos da vida organizada em sociedade, 

pela explosão de complexidade provocada pela emergência de novos conflitos 

socioinstitucionais, pela requalificação dinâmica dos modos tradicionais de se conceber o 

ferramental jurídico, para a construção de regras sociais. 

Deste modo, ainda temos um direito normativista, que ainda é a base da racionalidade 

do direito, que deriva de um contexto histórico bem preciso a racionalidade do direito ainda 

está ligada a uma forte noção de Estado e a burocracia de seus procedimentos. 

Desta maneira, quando se ingressa numa nova forma de sociedade, que também se 

poderia denominar de transnacionalizada, ou pós-moderna, ou sociedade de risco, o problema 

é o fato que qualquer perspectiva mais racionalista ligada ao normativismo e ao Estado se 

tornar extremamente limitada. Não se pode assim continuar mantendo uma noção de 

racionalidade no direito ao se insistir no ideal Kelseniano. 

Deste modo de observação, a crise do direito não é somente uma deficiência de sua 

estrutura tradicional, mas uma crise da integração de seus pressupostos dogmáticos para 

funcionarem dentro da sociedade de risco. Desta maneira, é preciso se colocar de maneira 

mais clara a grande questão, e que é uma das consequências da crítica que tem sido feita ao 

direito da modernidade, ou seja, aquela da necessidade de se relacionar o direito com a 

sociedade, com a política, com a economia e o meio ambiente. Não basta dizer-se que é 

preciso pensar-se o direito juntamente com a política e a sociedade, quanto a isso, há um certo 

consenso. O problema está em dar um sentido pragmático a essa assertiva de forma a torná-lo 

eficiente e atender as perceptivas dessa nova sociedade. 

A moldura epistemológica em que se constrói este cenário remete em larga medida à 

tensão gerada pela necessidade configurada pela filosofia do direito em Unger (apud 

TEIXEIRA 2010, p. 68) de conciliar a liberdade contratual tipificadora da autodeterminação 

individual e coletiva no contexto mercado-democracia e a jurisprudência necessária para 

assegurar as condições de sua realidade
66

. Uma tensão que comprometia a possibilidade de 
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compreensão do direito como uma estrutura capaz de impessoalidade e, até certo ponto, da 

objetividade positivista. 

Nessa esteira de raciocínio, não é improvável que o Direito, ao trabalhar com a pós-

modernidade, se veja forçado, a pelo menos, tentar reconceituar a racionalidade neste sentido 

para, com base nesses novos conceitos, regular as relações humanas e poder de algum modo 

assegurar uma ―nova‖ ordem jurídica, uma vez que, a estrutura clássica do direito é incapaz 

de fornecer respostas a esses desafios.  

Dentre esses novos desafios estão as respostas geradas pelos sistemas para atender os 

novos interesses da sociedade pós-moderna, como, por exemplo, as ações que possam 

realmente tornar o desenvolvimento econômico em desenvolvimento sustentável, destacamos 

o movimento de responsabilidade socioambiental das empresas, que implantaram a 

―governança ambiental‖, especificamente no setor financeiro, cujo escopo será definido no 

próximo capítulo. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

―Na sociedade ocidental a ciência é a forma hegemônica 

de construção da realidade, considera por muitos 

críticos como um novo mito, por sua pretensão de único 

promotor e critério de verdade. No entanto, 

continuamos a fazer perguntas e a buscar soluções. Para 

problemas essenciais, como a pobreza, a miséria, a 

fome, a violência, a ciência continua sem resposta e sem 

propostas.‖ 

Maria Cecília Minayo 

 

5.1 Classificação geral da pesquisa 

 

Tendo em vista que o presente estudo se propõe a interpretar a intencionalidade e 

perspectiva estratégica dos atores dos processos licitatórios sustentáveis à luz das variáveis 

socioambientais presentes em suas matrizes decisórias, bem como analisar os padrões de 

convergência entre o direito, a economia e a ecologia nos processos decisórios licitatórios, 

optamos pela escolha de uma abordagem qualitativa, de forma a captar o significado da ação e 

do gesto e suas contradições no âmbito das ações de ―sustentabilidade‖ dos atores 

pesquisados. 

A pesquisa qualitativa foi escolhida pela possibilidade de explorar novos conceitos 

que estão em construção, não cabendo ainda, medições precisas. Além disso, a pesquisa 

qualitativa ajuda o pesquisador a compreender e explicar o fenômeno social com o menor 

afastamento possível do contexto se baseia na visão de que a realidade é construída pela 

interação de indivíduos com o seu mundo social (MERRIAM, 2002). No caso da presente 

pesquisa acredita-se que a realidade organizacional das instituições financeiras é construída 

pela interação dos indivíduos numa relação de poder (agir em rede), e que para analisar a 

validade empírica da ―Sustentabilidade‖ é necessário que os atores possam compreender o seu 

significado e praticá-lo. 

A pesquisa qualitativa pode ser definida como ―processo não matemático de 

interpretação, feito com o objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de 

organizar esses conceitos e relações em um esquema explanatório teórico.‖ (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p. 24). 

A expressão ―pesquisa qualitativa‖ assume diferentes significados no campo das 

ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem por 

objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a 
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distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação. (MAANEN, 

1979). 

A pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995), parte de questões de focos de 

interesses amplos, que vão sendo refinados com o desenvolvimento do estudo; envolve dados 

descritivos sobre a empresa em estudo, os atores e os processos de compras, obtidos pelo 

contato direito da pesquisadora; e procura compreender os fenômenos, de acordo com a 

perspectiva dos sujeitos participantes. Além disso, o enfoque qualitativo favorece a 

consecução dos objetivos da pesquisa a partir do reconhecimento da realidade, bem como o 

objeto da pesquisa, enfatizando as inter-relações e a complexidade dos contextos. 

A eventual tensão entre a opção da pesquisa qualitativa versus a pesquisa quantitativa 

é reinterpretada por Schwandt (2006) como mistificadora. Aquele autor afirma que as duas 

formas de pesquisa encontram complementaridade e que, em nenhum dos casos, a opção 

qualitativa/quantitativa pode ser definida em função de sua maior ou menor simplicidade 

operacional. Para o autor, a escolha do método depende da dimensão científica a ser 

capturada, visto em suas dimensões sociais ou materiais. Denzin e Lincoln (2008, p. 23), 

postulam que simplesmente, os pesquisadores qualitativos ―ressaltam a natureza socialmente 

construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as 

limitações situacionais que influenciam a investigação‖. 

Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um plano 

previamente estabelecido, baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são 

objeto de definição operacional, a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de 

seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e geralmente, não 

emprega instrumental estatístico para análise dos dados; seu foco de interesse é mais amplo e 

parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte 

a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação objeto do estudo. Nas pesquisas qualitativas, é frequentemente que o pesquisador 

procure entender fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e, 

a partir, daí situe sua interpretação dos fenônemos estudados. (NEVES, 1996). 

A pesquisa qualitativa responde questões muito particulares. Ela se ocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que 
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faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes, como afirmam os pesquisadores: 

 

―O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente 

pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos. Por isso não existe um 

continuidade entre abordagens quantitativas e qualitativas, como muita gente 

propõe, colocando uma hierarquia em que as pesquisas quantitativas ocupariam um 

primeiro lugar, sendo ―objetivas e científicas‖. E que as qualitativas ficariam, no 

final da escala, ocupando um lugar auxiliar e exploratório, sendo ―subjetivas e 

impressionistas.‖ (MINAYO et al., 2012, p. 21). 

 

Embora possamos contratar os métodos quantitativos e qualitativos associados 

diferentes visões da realidade, não podemos afirmar que se oponham ou se excluam 

mutuamente como instrumentos de análise. Uma pesquisa pode revelar a preocupação em 

diagnosticar um fenômeno (descrevê-lo e interpretá-lo): o autor poderia também estar 

preocupado como explicar esse fenômeno, a partir de seus determinantes, isto é, as relações 

de nexo causal. Tais pontos de vista não se contrapõem; na verdade, complementam-se e 

podem contribuir, em um mesmo estudo, para um melhor entendimento do fenômeno 

estudado. (NEVES, 1996). 

Os dois tipos de abordagem e os dados delas advindos, porém não são incompatíveis. 

Entre eles há uma oposição complementar que, quando bem trabalhada teórica e praticamente, 

produz riqueza de informações, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa. O 

estudo qualitativo é aplicado neste trabalho para apresentar uma visão comportamental, uma 

mapeamento das intencionalidades dos principais atores e suas estruturas de representação 

envolvidos nas respostas dadas pelos Bancos ao movimento de de sustentabilidade com 

destaque ao  processo de licitações sustentáveis. Nosso objetivo com esse estudo é de 

contribuir para a criação de legislações que possam atender as expectativas dos atores e dos 

marcos ordenadores. 

 

5.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os estudos sobre sustentabilidade estão contemplados por várias áreas do 

conhecimento. A interdisciplinaridade é fator essencial para conciliar o dizer e o fazer. Hoje 

existe uma distância lógica do sentido material do termo sustentabilidade da sua prática. Neste 

sentido é preciso distanciar a lógica da intenção e do gesto. Para demonstrar esse 
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distanciamento utilizaremos como referencial teórico-metodológico, a análise do discurso 

francesa- AD. 

A análise do discurso tem sua origem na França, ao final da década de 1960, em meio 

a efervescências políticas, que, dentre outras inquietações, motivam o nascimento do projeto 

de Michel Pêcheux.  A teoria materialista do discurso de Pêcheux propunha, em 1969, um 

instrumento científico para as ciências sociais, que consistiam em técnicas com forte ligação 

com a prática política e com as ideologias desenvolvidas nessa prática nesse momento. Para 

Pêcheux, o instrumento da prática política é o discurso. Assim sendo, um instrumento que 

dispusse a tratar do discurso, necessariamente, do sujeito e da ideológica, mas 

especificamente, da existência material da ideologia nos discursos, assim como da 

determinação do sujeito pela ideologia. (HENRY, 1993). 

Segundo Orlandi (2005, p. 19) a analise do discurso, na sua perspectiva materialista, 

teve na reflexão do filosofo Michel Pêcheux seu principal ponto de sustentação, constituindo 

a partir das três filiações teóricas importantes do século XX: a lingüística, o marxismo e a 

psicanálise. Assim, a análise do discurso francesa materialista vai tratar da forma material, 

que segundo o autor, é ―vista como acontecimento do significante (língua) em sujeito afetado 

pela história‖. A partir das contribuições dessas três filiações, temos que para a AD, a língua 

tem sua ordem própria, mas só relativamente autônoma (distinguindo-se da lingüística, ela 

reintroduz a noção de sujeito e da situação na análise da linguagem); os fatos reclamam 

sentidos, pois a história tem seu real afetado pelo simbólico; não tendo controle sobre o modo 

como elas afetam. 

Pêcheux questionou a constituição da linguística como disciplina cientifica e apontou 

o materialismo histórico como legítimo caminho para o estudo da linguagem. Sua proposta 

pautava-se em uma teoria pela qual seria possível pensar a língua enquanto lugar material em 

que relações ideológicas de classe se inscrevem. Assim, o marxismo seria a ferramenta que 

colocaria a língua relacionada com a ideologia e a histórica, aproximando da política. 

A primeira época da AD (1969-1975) está fortemente marcada pelas ideias 

althusserianas, principalmente no que concerne à ideia de assujeitamento e ao conceito de 

ideologia. O atravessamento do materialismo histórico na formação dos discursos, 

empreendido pela leitura de Pêcheux realizava de Althusser, era central no primeiro período 

da AD. Nesse período, segundo Pêcheux era o primado do mesmo sobre o outro, ―a existência 

do outro está subordinada ao primado do mesmo. A AD se colocava, então, como um 

instrumento científico em sua origem, era uma máquina de leitura, algo que ensinaria ler; o 
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discurso não se dá na evidencia de seus encaixamentos, é necessário desconstruir a 

discursividade para tentar apanhá-lo. 

A publicação de Les vérités de La Palice
67

 marcou a segunda época de produção da 

AD (1975-1980). O filósofo então se aproxima de uma lingüista, Catherine Fuchs, com quem 

já havia trabalhado anteriormente. Com ela, publica, em 1975, ―A propósito da análise 

automática do discurso: atualização e perspectivas que expressa as relações entre análise do 

discurso e a teoria do discurso‖. Nessa obra há a articulação entre as três regiões do 

conhecimento cientifico: o materialismo histórico, a lingüística e a teoria do discurso. É neste 

momento que Pêcheux traz a teoria dos ―dois esquecimentos‖, refletindo sobre as relações 

entre língua, discurso, ideologia e sujeito. 

Com a entrada da noção de formação discursiva (FD), difundida por Michel Foucault 

traz a noção de máquina discursiva fechada. Segundo Pêcheux (1997a, p. 314) uma FD não é 

um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente ―invadida‖ por elementos que vêm de 

outro lugar, isto é de outras FD que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências 

discursivas fundamentais. 

Na segunda época, a partir de 1978, Pêcheux publica um artigo intitulado ―As massas 

populares são um objeto inominado‖, demonstrando sua preocupação em relação ao discurso 

político a partir de um corpus constituído por textos feitos por estudantes franceses, baseado 

em um texto do relatório de Mansholt. O intuito da pesquisa era determinar se diferenças e 

contradições eram encontradas nos dois textos, dessa forma a análise, em um primeiro 

momento, se centro na distribuição lexical, mas as características semânticas e argumentativas 

também interessavam aos pesquisadores. Os algoritmos da AD, então, proporcionavam uma 

análise mais lógica (PÊCHEUX, 2001, p.272). 

A terceira fase (1980 a 1983), findando com a morte do filosofo
68

, tinha a preocupação 

da desconstrução da máquina discursiva cem favor da heterogeneidade do sujeito: instala-se o 

primado do outro sobre o mesmo. Foi nesse período que o grupo e pesquisa de Pêcheux, 

composto por Jacques Guilhaumou e, linguistas, como Denise Maldidier, Jean Jacques 

Courtine e Françõise Gadet, publicam na revista Buscila (1984) um balanço dos 

desenvolvimentos da AD. 

 

 

                                                 
67

  Trad. Bras. Feita por Eni Pulcinelli Orlandi (Editora da Unicamp), aparece com o nome de Semântica e 

discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1997b). 
68

 Para muitos autores essa fase se estende até os dias atuais. 
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Com a tese de Courtine (1981), Análise do discurso: o discurso comunista endereçado 

aos cristãos, Pêcheux sinaliza a necessidade de mudar, havia chegado a hora de ―quebrar os 

espelhos‖ (PÊCHEUX, 2009, p.26). O filósofo passa a questionar o modo de organização, 

distribuição e circulação do discurso político. A partir da analise do enunciado On a gagné 

(ganhamos), proferido pelos franceses que apoiavam François Mitterrand nas eleições de 

1981, Pêcheux sinaliza a influência da mídia no discurso político. O autor compara este 

acontecimento discursivo a um evento de esporte. 

Sem dúvida o trabalho de Courtine foi essencial para a teoria do discurso, sua tese, 

reflete sobre alguns conceitos utilizados pela teoria, questionando-os e avaliando que muitos 

deles podem ser reconfigurados à luz das mudanças inevitáveis nos quadros sócio-históricos 

no interior dos quais a teoria se inscreve. São vários os conceitos abordados na sua tese: 

condições de produção, arquivo, formação discursiva, enunciado. 

De outro lado, as teorias desenvolvidas por Michel Foucault foram essenciais para 

formação da análise do discurso. O filósofo define a formação discursiva voltado para sua 

preocupação em compreender a arqueologia dos sistemas de saber, que foi utilizado pela 

escola de Pêcheux.  Para isso, define parte da problematização da noção de enunciado para 

postular que: 

 

―No caso em que se puder escrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações) diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva – evitando, assim palavras 

demasiado carregadas de condições e conseqüências inadequadas, aliás, para 

designar semelhante dispersão, tais como ―ciência, ou‖ ideologia‖ ou‖ teoria‖ ou 

―domínio de objetividade‖.‖ (FOUCAULT, 2009, p. 43). 

 

Foucault refere-se ―ao que pode e deve ser dito por um sujeito falante a partir de um 

lugar determinado e em uma conjuntura no interior de uma FD,o que ele denomina de poder-

saber, sob dependência do interdiscurso desta última‖ (COURTINE, 2009a, p. 83). 

Em sua tese Courtine indica-nos um discurso não é somente perpassado por uma única 

FD, que o discurso não é homogêneo, mas sim heterogêneo. Há diferentes formações 

discursivas em um dizer, até mesmo formações discursivas antagônicas. 

A noção de enunciado de Foucault é então valorizada no interior da AD a partir da 

introdução desse conceito na tese de Coutirne. Michel Focault, em proposição distinta das 

definições antecedentes, coloca o enunciado em uma perspectiva discursiva. Para o filósofo, o 

enunciado não é uma unidade do mesmo genro da frase, proposição ou ato de linguagem, ele 
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se define a partir de quadro propriedades: 1) o enunciado está ligado a um referencial; 2) 

Mantém com o sujeito uma relação determinada; tem domínio associado; apresenta uma 

existência material, distinta daquela da enunciação. O enunciado está relacionado ao repetível. 

Enfim, enunciados são ―elementos do saber de uma FD que governa a repetibilidade no seio 

de uma rede de formulações (COURTINE, 2009, p. 91). 

O que pretendemos com a análise do discurso é descontruir aquilo que está posto e 

possibilitar que algo novo possa nascer de situações já formalizadas, resultando assim em um 

novo discurso. Milton Pinto (1999) observa que, do ponto de vista de uma prática analítica, os 

modos de dizer podem explicitados em modos de mostrar, modos de interagir e modos de 

seduzir. Nesse sentido, o autor compreende que o analista: [...] precisa ter à sua disposição 

conhecimentos e técnicas de análise linguística e semiológica que sejam adequados à sua 

tarefa (p. 23). 

Nossa metodologia consiste em um dispositivo que possibilite a análise de dois eixos: 

o de fazer o do dizer, das ações (respostas) da sustentabilidade nas instituições financeiras 

públicas. O eixo do fazer será composto por categorias gerais, que se aplicam sem variações 

para todo o corpus, e específicas de cada texto enunciativos das ações desenvolvidas pelos 

bancos analisados nos seus relatórios de sustentabilidade anuais, com destaque ao processo de 

licitações sustentáveis.  Já o eixo do dizer será composto pela análise das entrevistas, que 

busque evidências explicitas daquilo que está aparente no discurso, ou seja, elementos 

referenciais do discurso para demonstrar o distanciamento entre a intenção (o dizer) e o gesto 

(o fazer) no âmbito das respostas apresentadas pelos bancos aos marcos ordenadores e aos 

marcos legais da sustentabilidade. 

 

5.3 Configuração do problema de pesquisa 

 

O problema de pesquisa se articula em termos de uma perspectiva maior e duas 

perspectivas acessórias: 

 

5.3.1 Perspectiva maior do problema de pesquisa 

 

Compreender como é formulado o discurso acerca da sustentabilidade nas instituições 

financeiras, por meio do entendimento das formações discursivas em confronto. 
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5.3.2 Perspectivas acessórias do problema de pesquisa 

 

 Interpretar a intencionalidade dos atores; 

 Discutir e interpretar os pontos de interseção do discurso entre as estruturas de 

representação (financeira, legal e ambiental), vis-à-vis seus critérios retóricos; 

 Delinear de que forma são construídos os sentidos do discurso dos bancos acerca da 

sustentabilidade. 

 

5.4 O método 

 

Para o cumprimento do primeiro objetivo específico da pesquisa e parte do segundo, 

utilizamos basicamente a pesquisa bibliográfica, uma vez que a  leitura específica, que inclui 

livros, artigos e documentos públicos em relação às organizações do campo e também fora 

dele, puderam nos oferecer um entendimento da trajetória do movimento da 

―sustentabilidade‖ e suas respostas. 

Em relação à pesquisa documental, os informativos internos, estatutos, editais, normas 

e políticas relacionadas ao tema foram uma fonte rica de informações. Outro documento 

muito utilizado foi o relatório anual das organizações, que tem a capacidade de informar o 

eixo do fazer, além da utilização do relatório anual  da  Febraban. 

Os estudos descritivos e exploratórios são indicados quando se sabe pouco sobre o 

fenômeno e buscam-se informações sobre a ocorrência do mesmo. Nesse tipo de estudo, o 

pesquisador não interfere nos fatos, limitando-se a observá-los, registrá-los, analisá-los e 

interpretá-los (Rudio, 2000, p.71). Segundo este autor, esse tipo de pesquisa é importante em 

seu papel ―de ajudar o homem a descobrir cada vez mais e compreender melhor o mundo que 

vive, permitindo-lhe prever acontecimentos e controlar, para o seu bem, a realidade que o 

cerca‖. 

Pela própria caracterização da pesquisa, esta utiliza o plano ex-postfact, ―que provém 

do passado para o presente e não é orientado para o futuro [...] baseia-se em registros já 

existentes, que simbolizam o comportamento, cujo estudo é a finalidade do experimento‖ 

(GOODE; HATT, 1977, p. 127-128) e pode utilizar padrão de verificação empírica, e servir 

para comparação de comportamentos no futuro. 

Para os demais objetivos da pesquisa, o meu básico foi a pesquisa de campo. A 

pesquisa de campo envolveu a observação direta no ambiente natural do fenômeno e também 

por meio da imprensa, pesquisa documental, que se refere à analise de documentos de acesso 



  

221 

público e restritos às organizações envolvidas, e entrevistas com técnicos e gestores dos 

Bancos pesquisados, auditores do TCU e técnicos do MMA 

Nesta segunda etapa, o eixo do dizer, foram realizadas entrevistas semi-estruturada 

com a formação de perguntas previamente elaboradas, com o objetivo de obter dados para 

investigação (Gil, 2002,p.104).  A técnica da entrevista semi-estruturada caracteriza-se por 

um conjunto de perguntas ou questões estabelecidas em um roteiro flexível em torno de um 

ou mais assuntos do interesse de pesquisa para elucidação do seu objeto (MARCONI; 

LAKATOS, 2005, p. 199). 

Foi elaborado um roteiro base de entrevista semi-estruturada, dividido em três 

dimensões: ambiental, financeiro e legal, englobando os atores envolvidos no processo 

licitatório que, serão capturadas as diferentes percepções dos atores sobre os limites e o 

alcance do instrumento na operacionalização do marco ordenador a partir das categorias 

evocadas pelo modelo DPSIR. Para isso, delimitam-se a temas vinculados a sustentabilidade, 

no qual o entrevistado desenvolve livremente sua solução particular. 

 

5.4.1 Entrevista 

 

A entrevista tem como objetivo a obtenção de dados para investigação (Gil,1999) com 

a utilização de formação de perguntas previamente elaboradas. Desta forma, este trabalho 

elaborou um roteiro de base de entrevista semi-estruturada para cada grupo sócio-técnico. 

As entrevistas foram realizadas com grupos distintos de stkaholders primários e 

secundários. Dentre os primários foram entrevistados os executivos da diretoria de logística 

do BB (relacionamento com investidores e com Governo) e com os secundários foram 

entrevistados os técnicos do MMA (relacionamento com ambientalistas) e auditores do TCU 

(relacionamento com Governo). 

As entrevistas foram previamente marcadas de acordo com agenda dos entrevistados, 

sendo que foi ressalvado o caráter de confidencialidade e não identificação do participante e 

com a assinatura do termo de autorização. 

Na execução das entrevistas foram observados alguns aspectos: 

a) Agendamento prévio com entrevistado; 

b) Cumprimento do tempo predeterminado pela entrevista, que foi de aproximadamente 

30 minutos; 

c) Estabelecimento, ao início da entrevista, de explicação da finalidade da pesquisa, as 

instituições envolvidas, sua importância no trabalho, os aspectos de sigilo; 
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d) Formulação das perguntas; 

e) Registro das respostas nos formulários
69

; 

f) Compromisso de envio de cópia do estudo para os participantes. 

 

A partir das categorias evocadas pelo modelo DPSIR, serão capturadas as diferentes 

percepções dos atores sobre os limites e o alcance do instrumento na operacionalização do 

marco ordenador. Para isso, delimitam-se a temas vinculados a sustentabilidade, no qual o 

entrevistado desenvolve livremente sua solução particular. 

O desenho de pesquisa pode ser definido como a seqüência lógica que liga os dados 

empíricos ao ponto inicial do tema estudado, unindo-os aos resultados e às conclusões. Ao 

avaliar o desenho proposto, deve-se em primeiro lugar identificar o modelo de pesquisa e a 

sua legitimidade. De acordo com Gil (2002), caso seja pertinente, ele deve ressaltar o uso de 

uma abordagem multimétodo, na qual se procura obter resultados semelhantes por meio da 

utilização de métodos diferentes. O desenho da pesquisa de forma figurada permite uma visão 

geral e mais clara dos aspectos a serem abordados, bem como a forma como os mesmos se 

interligam. 
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  Não foi autorizada a gravação das entrevistas pelos participantes. 
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A figura abaixo representa as etapas a serem seguidas no percurso da pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Referências de interlocução da pesquisa de campo. 

Fonte: Da autora. 

 

5.5 Configuração actorial 

 

A actorização corresponde a analise de quais personagens estão sendo postos em cena, 

suas identidades, seus papéis na narrativa. Nos relatórios anuais, temos na verdade uma peça 

publicitária, que de um lado a instância publicista que produz o discurso e de outro lado à 

instância de recepção, pois os discursos são produzidos de um ―eu‖ para ―tu‖ considerados os 

parceiros de troca. Porém, num mesmo discurso podem coexistir vários sujeitos ou 

protagonistas, que podem ser individuais ou coletivos, como a multidão por exemplo, 

figurativo antropomorfo ou zoomorfo ou não figurativo (GREIMAS; COURTÈS, 2012). 

 
PESQUISA 

BIBLIOGRAFICA 

Estruturação teórica 

Levantamento e análise do balanço social da CEF, BB e do BNDES. 

Levantamento e análise documental dos processos de compras do BB, CEF e 

TCU; 

 
PESQUISA  

DOCUMENTAL 

EIXO DO DIZER 

 

A análise das respostas 

oferecidas pelos bancos 

ao movimento da 

―sustentabilidade‖ na 

visão dos seus 

colaboradores ( diretores, 

gerentes e técnicos) do s 

auditores do TCU e 

técnicos do MMA. 

 

EIXO DO FAZER 

 

Descrição das 

respostas oferecidas 

pelos Bancos ao 

movimento da 

―sustentabilidade‖. 

 

ENTREVISTAS 

CATEGORIZAÇÃO  

Resultado: 

Proposições para legislação 

Elaboração do roteiro de entrevistas; 

Validação do conteúdo e do roteiro de entrevista; 

Aplicação de entrevista com executivos, gerentes e analistas da diretoria de 

logística do Banco do Brasil, auditores do Tribunal de Contas da União e 

técnicos do Ministério do Meio Ambiente. 
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A partir da análise dos textos foi elaborado o roteiro de entrevista com os respectivos 

atores: 

 

Quadro 4 – Referências de interlocução da pesquisa de campo 

CONTEXTO GRUPO SÓCIOTECNICO ESTRUTURAS DE REPRESENTAÇÃO QUE 

INFLUENCIAM OS PROCESSOS DECISÓRIOS 

BB 1  Diretor 

2 Gerentes Executivos 

6 técnicos   

 Acionistas Majoritários; 

  Empresas fornecedoras 

 ONGS ambientais; 

 Sindicatos de trabalhadores (particularmente da categoria 

bancária) e sindicatos patronais (particularmente dos 

setores de infraestrutura e agronegócios); 

 Congresso nacional; 

 Tecnocracia do Governo Federal, particularmente dos 

Ministérios da Fazenda, Meio Ambiente e Ciência e 

Tecnologia. 

CEF 2 Diretor 

2 gerentes executivos 

4 técnicos 

 Acionistas Majoritários; 

  Empresas fornecedoras; 

 ONGS ambientais; 

 Sindicatos de trabalhadores (particularmente da categoria 

bancária) e sindicatos patronais (particularmente dos 

setores de infraestrutura e agronegócios); 

 Congresso nacional; 

 Tecnocracia do Governo Federal, particularmente dos 

Ministérios da Fazenda, Meio Ambiente e Ciência e 

Tecnologia 

TCU 2 auditores Legisladores; Representações ambientalistas, grandes 

empresas e o sistema financeiro de um modo geral, público 

e privado. Em realidade podemos dizer que todos os atores 

acima descritos interagem junto aos órgãos de Estado. 

MMA  1 Técnico Legisladores; Representações ambientalistas, grandes 

empresas e o sistema financeiro de um modo geral, público 

e privado. Em realidade podemos dizer que todos os atores 

acima descritos interagem junto aos órgãos de Estado 

Fonte: criado pela autora. 

 

5.5.1 Codificação e análise das entrevistas 

 

A análise dos dados em pesquisas qualitativas compreende três etapas: a codificação, a 

sua apresentação em forma mais estruturada e a analises dos dados. Para tanto, segundo YIN 

(2005), existem possibilidades descritas de análises por meio do emprego de técnicas 

analíticas: 
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 Dispor as informações em séries diferentes; 

 Criar uma matriz de categorias e dispor as evidências dentro dessas categorias;  

 Criar modelos de apresentação dos dados; 

 Classificar em tabelas da frequência de eventos diferentes; 

 Examinar a complexidade dessas classificações e sua relação; 

 Dispor ordem cronológica. 

 

Segundo STRAUSSUS & CORBIN (2008), a análise do material possui três 

finalidades complementares dentro da proposta da pesquisa qualitativa: a) primeira propõe-se 

a uma atitude de busca a partir do próprio material coletado; b) a segunda é de administração 

de provas‖: parte de hipóteses provisórias, confirma ou levanta outras; c) a terceira é a de 

ampliar a compreensão de contextos com significados que ultrapassem o nível espontâneo das 

mensagens. 

Nesse trabalho usamos para tratamento dos dados a análise do discurso. Trata-se de 

uma forma de investigação dos significados dos dados qualitativos (ANDRÉ, 1983) com 

seguinte organização: 

a) Analise dos relatórios de sustentabilidade; 

b) Ordenação dos dados: transcrição das entrevistas gravadas e anotadas para um arquivo 

texto; 

c) Codificação por temas: ambiental, financeiro e legal; e 

d) Pré-analise: por meio de uma leitura sucessiva com destaque ao objetivo das 

perguntas, as contradições e as interseções  nas respostas. 

 

Segundo Orlandi (2005, p. 77), a análise do discurso, em seus procedimentos 

analíticos, tem como central a questão do discurso em seus processos e funcionamento. 

Assim, para que o analista possa compreender esse funcionamento, é necessário levar em 

consideração os mecanismos de constituição de sentidos e sujeitos. Os elementos principais 

nessa observação do funcionamento discursivo são paráfrase e a metáfora.  

A metáfora, a paráfrase e a polissemia são efeito e processos, respectivamente 

constitutivos da língua (cadeia significante), que se estabelecem na tensão entre o mesmo e o 

diferente (ORLANDI, 2005). Essas tensões são importantes para nossa análise, em especial, 

para observar os sentidos produzidos pela intencionalidade que é objeto de nosso estudo. Para 

o autor os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que 
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se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos 

espaços dos dizeres. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A 

paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo, que, na polissemia, o que temos é o 

deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco (ibidem, p. 36). 

Assim pela paráfrase é possível dizer o mesmo de maneira diferente, ela é da ordem da 

repetição e, ao mesmo tempo, da sedimentação dos sentidos. Já a polissemia é 

―simultaneidade de movimentos distintos de sentido no mesmo objeto simbólico‖, pela 

polissemia é possível dizer diferente da mesma maneira. Essas duas formas trabalham 

continuamente e ao mesmo tempo no processo discursivo. 

Por sua vez, o que Pêcheux (1993, p. 94) chama de efeito metafórico consiste na 

possibilidade de um objeto simbólico em uma determinada língua, ser substituído por outro da 

mesma língua, sem alteração significativa de interpretação. E, ainda segundo o autor um 

―fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual.‖ (ORLANDI, 2005, p. 78). 

Assim se em um dado discurso for possível substituir x por y, ―o deslizamento de x e y é 

constitutivo tanto do sentido designado por x quando por y‖. Toda língua está sujeita a 

deslizes, o que significa que toda língua oferece lugar a interpretação – esse lugar do deslize, 

da deriva, da interpretação é o lugar da historicidade. Tais pontos de deriva são o lugar em 

que o discurso pode ser outro, ―é o lugar da intepretação, manifestação do inconsciente e da 

ideologia na produção dos sentidos e na constituição dos sujeitos.‖ (ORLANDI, 2005, p. 59). 

A análise materialista do discurso não se limita à forma, ao conteúdo ou ao contexto 

separadamente, ela não se vale de relações meramente opositivas. Aquilo se afirma, 

normalmente como oposição, deve ser trabalhado em termos de contradições (GADET; 

PÊCHEUX, 2004). Contradição característica do funcionamento discursivo em sua própria 

constituição. A contradição é o resultado do movimento dos sujeitos e, consequentemente, 

dos sentidos e das condições de produção. 

O dispositivo de análise deve levar em consideração esses fatores e também a questão 

da interpretação, não só como descrita acima, mas pelo fato de que o analista está também 

envolvido na interpretação. Com isso, esse dispositivo deve ser capaz de relativizar a posição 

do analista. Trata-se de permitir que o analista ―trabalhe no entremeio da descrição e da 

interpretação‖ e que, a partir dessa oposição relativizada, ―ele atravesse o efeito da 

transparência da linguagem‖. (ORLANDI, 2005, p. 60). 

A partir dessa necessidade e com base nos procedimentos descritos acima, o 

dispositivo de análise foi estabelecido em duas etapas, como descrito por Orlandi (2005, p. 

77): a primeira consiste na passagem da superfície lingüística do discurso (texto) para o objeto 
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discursivo, nesse momento, por meio das relações parafrásticas, das relações entre o dito e o 

não dito. Na segunda etapa, o analista vai do objeto discursivo por meio dos processos de 

significação e pela relação da formação discursiva com a formação ideológica. 

O trabalho de análise, cujos resultados serão apresentados no próximo capítulo, pode 

ser assim resumido, numa trajetória, como propõe Orlandi (2002, p. 77) da análise superfície 

textual para a estrutura mais profunda, passando pelo discurso: 

 Tratamento e análise de um conjunto representativo de textos sobre as ações de 

sustentabilidade dos bancos públicos, com ênfase nos relatórios de sustentabilidade, 

como ferramental de AD, que serão categorizadas no eixo do fazer (gesto). 

 Análise das entrevistas realizadas com 20 profissionais das instituições que 

participaram da pesquisa, como ferramental de AD, que serão categorizadas no eixo 

do dizer (intenção). 

 Considerações gerais sobre as estruturas de poder dos universos de discurso e 

semântica profunda. 

 Breves considerações gerais sobre a análise realizadas: a oposição de formações 

discursivas no âmbito do tema sustentabilidade e com destaque para as licitações 

sustentáveis. 

 

5.6 Perfil das instituições pesquisadas 

 

O sistema financeiro nacional envolve dois subsistemas, o normativo e o de 

intermediação financeira, segundo Assaf Neto (2001). O subsistema normativo é constituído 

por instituições que estabelecem, de alguma forma, diretrizes de atuação das instituições 

financeiras operativas e controle do mercado. É o responsável pelo funcionamento do 

mercado financeiro e de suas instituições, fiscalizando e regulamentando suas atividades por 

meio principalmente do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BACEN. 

As instituições componentes do sistema de intermediação são classificadas em: 

bancárias – bancos comerciais, múltiplos e Caixa Econômica Federal – e não bancárias – 

sociedades corretoras, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades 

financeiras, sociedades de arrendamento mercantil etc -, de acordo com a capacidade que 

apresentam de emitir moeda; instituições auxiliares do mercado; e instituições definidas como 

não financeiras, porém integrantes do mercado financeiros (ASSAF NETO, 2001). 
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Para o autor, o SFN pode ser entendido como um conjunto de instituições financeiras 

e instrumentos financeiros que visam, em última instância, transferir recursos dos agentes 

econômicos – pessoas, empresas, governos, superavitários para os defincitários, viabiliza-se a 

relação entre agentes carentes de recursos para investimento e agentes capazes de gerar 

poupança e, consequentemente, em condições de financiar a economia do país. Além da Lei 

4.595 – Lei da reforma bancária – o STF está estruturado e regulado também pela Lei 

4.728/65 – Lei do Mercado de Capitais – e, mais recentemente, em 1988, pela lei de criação 

dos Bancos Múltiplos. 
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Figura 3 – Composição do Sistema Financeiro Nacional. 

Fonte: BACEN (2013). 



  

230 

O recorte do campo em estudo foi feito buscando incluir  os bancos públicos federais: 

BASA, Banco do Nordeste, BNDES, CEF e BB. Posteriormente, em função da sua 

representatividade no SFN (investimento/financiamento e poder de compras) foram retirados 

do âmbito da pesquisa: o BASA, o Banco do Nordeste. Participaram, portanto, o BB, a CEF e 

o BNDES. 

Adicionalmente, no propósito de consideração de informações prestadas por 

instituição, foram analisados os relatórios anuais de 2010, 2011 e 2012. Com base nesse 

estudo foram considerados para fins de análise dos resultados o volume em recursos 

financeiros destinados ao crédito disponibilizado no Sistema Financeiro Nacional e o recursos 

gastos com compras no ano de 2012. 

Porém, não é possível deixar de ressaltar que entre as instituições pesquisadas existem 

significativas diferenças de tamanho, função, políticas e estratégicas, área territorial de 

abrangência, volume de ativos e de crédito. Incluiremos aqui tabelas que apresentam 

informações sobre o volume de ativos e de crédito das instituições pesquisas, com o propósito 

de demonstrar a importância dessas instituições no Sistema Financeiro Nacional. 

A oferta de crédito no Brasil apresenta peculiaridades institucionais que tornam 

extremamente complexo precisar quantitativamente o locus do risco ambiental. Três aspectos 

podem realçar tal complexidade. Primeiro a oferta de crédito de longo prazo é direta ou 

indiretamente originada em recursos estatais. Estas linhas confundem-se, portanto, no âmbito 

do sistema, já que o expressivo volume de transferências institucionais intra-sistema impede o 

delineamento de sua origem e destinação, do qual o exemplo mais característico são as linhas 

oferecidas pelo BNDES. 

Segundo, o volume de crédito é relativamente escasso. Segundo o BC, o total de 

crédito disponível no Brasil no final de 2012 chegou a 31,6% do PIB, enquanto no Leste da 

Ásia, essa taxa média foi de 72%, no Chile de 61%, no Oriente Médio de 43% e no Norte da 

África de 40%. 

Terceiro. Parte expressiva dos ativos dos bancos públicos federais, representam 

rubricas não associadas à oferta de crédito propriamente dita. Em outras palavras, parte 

expressiva dos ativos da CEF, Banco do Brasil, BNDES, BASA, e BNB, estão aglutinados 

em torno da dívida pública, ativos federais ou estaduais e outras rubricas que não tem 

representatividade na oferta de crédito.  
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Em nossa análise, para fins de ponderação, optamos por classificar os ativos em torno 

de sua composição por operações de crédito, por entendermos que esta rubrica é a mais 

expressiva se considerarmos a ocorrência de risco socioambiental no contexto do sistema 

financeiro, abrangendo no caso as operações do estado e empresas, no curto e longo prazo. 

Cabe ressaltar que, se considerarmos o total de ativos do sistema, os bancos públicos 

federais concentram 36,78 % do sistema financeiro e, no âmbito exclusivo do sistema 

financeiro público federal, o BB representa 44,80 % da oferta de crédito; a CEF 18,30 % e o 

BNDES 34,92 %, sendo que o BNDES concentra, direta ou indiretamente, a quase totalidade 

do financiamento de longo prazo, particularmente nos setores industriais.  

Na tabela 4.1 descrevemos a composição de ativos dos bancos públicos federais, 

comparativamente aos maiores bancos privados e ao total do sistema financeiro, enquanto nas 

tabelas 2, apresentamos a composição por operações de crédito dos bancos públicos federais e 

na tabela 3, o volume de compras do BB, CEF e BNDES. 

 

Tabela 1 – Composição de ativos Bancos Públicos Federais (março de 2013). 

Ranking Públicos Federais Total de Ativos  % sobre total do sistema 

1 BB R$  1.111.011.902 18,15% 

4 CEF R$  731.083.735 11,94% 

5 BNDES R$ 648.175.230 10,59% 

15 BNB R$    32.388.390 0,52% 

30 BASA R$  10.700.934     0,17% 

 Total Públicos Federais R$ 2.533.360.191 41,39% 

    

 Privados   

2 Itau R$   964.877.602 15,77% 

3 Bradesco R$   773.877.602 12,65% 

5 Santander R$     459.324.606 7,5% 

6 HSBC R$ 141.878.467 2,32 

 Total maiores Privados R$   2.339.958.277 38,24% 

    

Total de ativos do SFN R$ 6.119.687,105  

Fonte: BACEN (2013). 
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Tabela 2 – Participação percentual nas operações de crédito – R$ milhões (dezembro de 2012). 

Instituição Totais Em % 

BB 539.484 64 

BNDES 156.000 18 

CEF 121.500 14 

Nordeste 22.800 2 

BASA 1.552 1 

Total 841.336.000 100 

Fonte: BACEN (2013). 

 

Tabela 3 – Despesas – R$ mil (dezembro de 2012). 

Insumos BB CEF BNDES
70

 

Materiais, energia e outros 498.875 2.136.458 - 

Serviços de terceiros 1.763.637 1.672.788 - 

Comunicações 1.311.483 - - 

Processamento de dados 1.046.378 1.605.022 - 

Transportes 1.171.361 - - 

Serviços de segurança 817.675 686.719 - 

Serviços sistema financeiro 583.181 - - 

Propaganda e publicidade 356.237 590.133 - 

Outras 1.052.672 1.716.294 - 

Fonte: BACEN (2013). 

 

Tabela 4 – BNDES – Principais produtos consumidos – R$ mil. 

Produto 2010 2011 2012 

QTD VALOR 

(R$) 

QTD VALOR 

(R$) 

QTD VALOR (R$) 

Bobina  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cartuchos 2.225 1.226.541,29 4.145 1.723.551,55 3.897 1.875.918,32 

Envelopes para 

depósito terminais 

auto-atendimento 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Microcomputadores  650 1.250.704,00 4.074 7.886.815,86 - - 

Notebooks - - 420 1.848.000,00 260 R$ 710.824,40 

Papel A4 (Qtd. em 

resmas) 

10.590 87.685,20 10.790 88.364,40 11.900 R$ 98.445,00 

Fonte: BNDES (2013). 

                                                 
70

 O BNDES apresentou tabela com os principais produtos de expediente consumidos pela instituição. 
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5.6.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 

O BNDES é um dos principais agentes financeiros do país e a maior instituição latino-

americana de financiamento para o desenvolvimento. Pioneiro nesta atividade e responsável 

pela implantação e desenvolvimento de muitas empresas, atua desde 1952. Tem caráter legal 

de empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado, e está vinculado ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O seu volume de ativos 

corresponde a R$ 648 bilhões, com R$ 492 bilhões na carteira de crédito, sendo R$ 156 

bilhões para o Programa Aceleração do Crescimento. O banco possui  2.815 funcionários e 

atua também em âmbito internacional. 

Quanto à estrutura corporativa, existe uma unidade específica, criada como Unidade 

Ambiental, em 1989, que teve diferentes denominações no decorrer dos anos, posteriormente 

passou a ser o Departamento de Meio Ambiente, localizado na Área de Planejamento do 

BNDES e atualmente foi criada a área de meio ambiente. Tem como missão assessorar, 

acompanhar, realizar estudos e propor recomendações a serem adotadas visando adequar a 

ação financiadora do Banco aos preceitos ambientais vigentes. 

O BNDES possui como característica conceder créditos de longo prazo e se constitui 

na principal instituição nacional a financiar projetos do meio ambiente. Atua como agente de 

repasse de recursos a diversas instituições financeiras do país, financiando principalmente 

projetos de longo prazo, porém condiciona a exigência de documentos que comprovem a 

legalidade ambiental. 

Em função de um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da 

República que teve como objetivo dar início à implementação das normas de proteção 

ambiental e de controle da poluição industrial, o BNDES vem incorporando as dimensões 

ambientais nas suas operações de crédito.  

Para tanto algumas ações foram implementadas: I) realização de convênios com 

organismos de meio ambiente, visando o seu aprimoramento, ou a cooperação com ações 

específicas, como a despoluição da Baia de Guanabara, do Tietê e do Gauíaba; II) 

participação em comitês da sociedade civil relacionadas ao meio ambiente; III) financiamento 

de projetos que não sejam agressivos ao meio ambiente, ou que apresentem características de 

sustentabilidade; IV) projeto edifício verde; V) atividades de treinamento com corpo 

funcional em relação a questões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável; VI) 

classificação prévia dos projetos, identificando seu grau de risco ambiental. 
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Em termos operacionais, os projetos a serem apoiados pelo BNDES passam por 

diferentes fases (consulta prévia, análise, aprovação, contratação e acompanhamento). A 

instituição possui Guias de Procedimentos Ambientais Setoriais, com as indicações a serem 

seguidas pelos responsáveis operacionais, tais como: I) classificação de risco ambiental; II) 

Mineração; III) infra-estrutura; IV) comércio e serviços; V) indústria de transformação; e VI) 

agropecuária. Além das guias ambientais e manuais de procedimentos foi elaborada a 

regulamentação ambiental interna do banco. 

O Banco aderiu à iniciativa do PNUMA para as instituições financeiras, endossando a 

Declaração dos Bancos sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável e é também 

signatário do Protocolo Verde. O BNDES não possui nenhuma certificação ambiental. 

Segundo a sua política, ―O BNDES considera ser de fundamental importância, na 

execução da sua política de apoio ao desenvolvimento à observância de princípios ético-

ambientais, e assume o compromisso com os princípios do desenvolvimento sustentável‖. 

 

5.6.2 Banco do Brasil S.A. 

 

O Banco do Brasil é o maior banco da América Latina, com agências em todo 

território brasileiro e algumas agências no exterior. Empresa de economia mista, vinculado ao 

Ministério da Fazenda, atuando no mercado financeiro há duzentos anos. É considerado um 

banco de múltiplas funções, presta atendimento ao varejo como banco comercial que 

disponibiliza créditos em geral e como estabelecimento setorial com forte atuação no crédito 

rural. Age também como banco de desenvolvimento, recebendo repasses do Fundo 

Constitucional para Região Centro-Oeste – FCO e do BNDES. 

Como maior banco brasileiro conseqüentemente possui o maior quadro de 

funcionários, aproximadamente 128.811. Seu ativo corresponde a R$ 1 trilhão, com lucro de 

R$ 12, 2 bilhões em 2012, conta com 5.362 agências e 49 no exterior e com 58 milhões de 

clientes. Com a carteira de crédito ampliada atingiu o valor de R$ 580  bilhões, sendo líder 

absoluto no crédito de agronegócio com 62,5%. 

Em 2003 foi criada a Unidade de Responsabilidade Socioambiental, transformada em 

Diretoria em 2004, posteriormente em 2009, a diretoria foi  restruturada novamente em 

Unidade, com redução no quadro de funcionários. Sua função estratégia permite apoiar 

diversos projetos com cunho socioambiental nas demais diretorias do Banco. Além disso, 

realiza estudos, pesquisas, projetos e recomendações a serem adotadas, visando atender os 

princípios de responsabilidade socioambiental definidos nas políticas do BB. 
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O Banco do Brasil foi o primeiro  banco público a aderir aos Princípios do Equador. 

Trata-se de diretrizes socioambientais utilizadas pelas instituições financeiras que vão 

fornecer financiamentos acima de US$10 milhões às empresas. A partir da análise 

socioambiental os projetos são classificados segundo o seu risco: alto, médio ou baixo – A, B, 

ou C. O banco ainda se compromete para os projetos classificados como A ou B, a elaborar 

relatório ambiental com sugestões de medidas a serem tomas com vistas à  redução de riscos 

socioambientais.  O banco também é signatário do Protocolo Verde e Pacto Global.
71

  

Em financiamentos industriais, o licenciamento ambiental é exigido e, para 

financiamento da comercialização da pesca, madeira, borracha e outros produtos extrativos, as 

normas internas se tornam ainda mais rigorosos. O Banco não financia serrarias que utilizem 

madeiras oriundas de floresta nativa. Com relação ao crédito rural, o Banco do Brasil possui 

convênios com empresas de assistência técnica, que se comprometem a recomendar 

tecnologias de produção e exeqüíveis, dotadas de práticas conservacionistas adequadas à 

defesa do solo e do meio ambiente, consoante a legislação ambiental em vigor. 

O Banco do Brasil também não financia atividades que exploram mão-de-obra escrava 

e infantil e que cause danos ao meio ambiente, estando todas essas restrições definidas em sua 

política de crédito. Além disso, adota procedimentos para avaliação de responsabilidade 

socioambiental em estudo de limite de crédito de empresas com faturamento acima de R$ 100 

milhões e análises de projetos de investimentos acima de R$ 10 milhões. 

Desenvolveu produtos e serviços éticos e ambientais, tais como: I) Estratégia de apoio 

ao desenvolvimento regional sustentável; II) Programa Agricultura Orgânica; III) FCO 

Pronatureza; IV) Programa de plantio comercial e recuperação de florestas; V) apoio 

financeiro para eventos relacionados à responsabilidade socioambiental; VI) capacitação 

técnica dos funcionários; VI) elaboração da Agenda 21 do BB; VII) Programa de 

Ecoeficiência; VII) Projeto Biodiesel; VIII) Projeto Mercado Crédito de Carbono, dentre 

outros. 

Por constituir-se como gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro 

Oeste – FCO, o Banco do Brasil desempenha importante papel ao exigir, além da 

apresentação do licenciamento ambiental, a comprovação, por parte do proprietário rural, da 

averbação cartorária da área destinada a ser reserva legal. 

                                                 
71

 O Pacto Global é resultado de um convite efetuado ao setor privado pelo Secretário Geral das Nações Unidas, 

Kofi Annan, para que juntamente com algumas agências das Nações Unidas e atores sociais, contribuísse para 

avançar a prática da responsabilidade social corporativa, na busca de uma economia global mais sustentável e 

inclusiva 
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Verifica-se que apesar de algumas realizações, O BB ainda não concretizou algumas 

recomendações do Protocolo Verde, tais como: a criação de um sistema de classificação de 

projetos que inclua a variável ambiental e criação de um modelo de sustentabilidade sugerido 

pelo Protocolo. 

 

5.6.3 Caixa Econômica Federal – CEF 

 

Criada em 1861, a CEF é considera uma empresa púbica de direito privado, conta com 

um ativo de R$ 731 bilhões e com aproximadamente 119 mil funcionários, 65 milhões de 

cliente, 62 mil postos de atendimento, sendo 3.500 agências e um lucro de R$ 6,1 bilhões no 

ano de 2012. Atua também na Ásia e na América do Norte. 

A CEF possui múltiplas funções, caracterizando-se como banco comercial e banco de 

fomento à habitação, ao desenvolvimento urbano e ao saneamento básico, gerindo vários 

fundos, dentre eles o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que responde por 

83,68% dos recursos totais da instituição. 

A CEF implementou em 2004 a Política Ambiental, cuja missão é a incorporação da 

responsabilidade ambiental e a integração das questões socioambientais aos negócios e 

práticas da empresa. Foram estabelecidos princípios e diretrizes corporativas para as cinco 

principais áreas operacionais estratégicas: produtos e serviços, ecoeficiência corporativa, 

comunicação e marketing, recursos humanos e tecnologias de processo. 

De caráter transversal e interdisciplinar, o processo de implementação da política, 

coordenado inicialmente pela Superintendência Nacional de Desenvolvimento Urbano e 

Parcerias/Gerência Nacional de Prestação de Serviços em Desenvolvimento Urbano, conduziu 

à instituição do Comitê de Política Ambiental Corporativa. 

Em 2007 foram criadas a gerência de meio ambiente e de responsabilidade social, 

vinculadas à superintendência nacional de assistência técnica e desenvolvimento sustentável 

ligada à vice-presidência de governo, que em 2013 foram unificadas e passaram a denominar 

gerência de sustentabilidade e responsabilidade social e continuam sob o mesmo comando 

hierárquico.A exemplo dos demais bancos representados exige o licenciamento ambiental 

conforme a legislação. Em particular, a CEF, atende os compromissos do Protocolo Verde, 

utilizando a variável ambiental nas operações de saneamento básico com recursos do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS e de empréstimos externos junto ao Banco 

Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, requerendo o estudo dos impactos 
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ambientais para a macrodrenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

afastamento de resíduos sólidos e obras de infra-estrutura urbana e habitação. 

No que tange as operações de crédito, destaca-se, na área de desenvolvimento 

urbano/saneamento e infra-estrutura, o Programa Saneamento para Todos, que tem por 

objetivo promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população, 

por meio de ações articuladas em saneamento básico urbano, de forma articulada com outras 

políticas setoriais. Esse programa opera com diversas modalidades de financiamento 

ambiental, tais como: a) manejo de resíduos sólidos; b) preservação e recuperação de 

mananciais; c) manejo de resíduos da construção e demolição; d) estudos e projetos; e) 

manejo de águas pluviais; f) desenvolvimento institucional; g) saneamento integrado; h) 

esgotamento sanitário; e i) abastecimento de água. 

Também na área de saneamento ambiental, destacam-se o Programa de Despoluição 

de Bacias Hidrográficas e o Programa de Gestão de Recursos Hídricos, cujo objetivo é 

integrar projetos de atividades que objetivam a recuperação e a preservação da qualidade e da 

quantidade dos recursos hídricos das bacias hidrográficas. Além disso, dispõe de linhas de 

créditos que visam estimular o urso de energias limpas. 

A CEF desenvolveu uma metodologia, contendo instrumentos e procedimentos, para 

identificar imóveis com indícios de contaminação no solo em parceria com a consultoria da 

GTZ - Agência Alemã de Cooperação Técnica. 

A empresa criou o projeto ‗―Sala Verde‖ que tem como objetivo promover a educação 

ambiental ao público interno e fornecer insumos para apoiar o desenvolvimento de projetos de 

educação ambiental em comunidades que a Caixa atua, no âmbito dos programas de habitação 

e saneamento. 

No segmento habitacional desenvolveu o programa ―minha casa, minha vida‖, com a 

entrega de mais de 1 milhão de moradias e a contratação de  mais de 2 milhões de unidades 

habitacionais no âmbito do programa, além de 27 bilhões em projetos de saneamento no ano 

de 2012. 

A CEF promove cursos de sensibilização e informação para todo o corpo funcional em 

relação à responsabilidade socioambiental. São cursos virtuais administrados pela 

Universidade Corporativa da Caixa, inclusive um curso de auditoria ambiental disponível a 

todos auditores da empresa. 

No âmbito interno desenvolveu o Programa de Racionalização de Gastos e Eliminação 

de Desperdícios que atua em prol de uma cultura de responsabilidade com o patrimônio 
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público, objetivando desenvolver na corporação novos hábitos de comportamento, focados no 

combate ao desperdício. 

Já tendo apresentado os fatores e eventos que críticos para o movimento de 

sustentabilidade e analisando a atuação dos bancos públicos, é necessário discorrer sobre as 

respostas criadas e institucionalizadas, como decorrência destes fatores e catalisado pelos 

líderes, que, de alguma forma, terão impacto no campo do sistema financeiro. Desta forma, 

não pretendemos tratar de todas as respostas, mas daquelas identificadas como principais na 

institucionalização das práticas ―sustentáveis‖ no campo analisado. 
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6 O EIXO DO FAZER – A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS NOS BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 

―Eis o caminho, mas difícil sem dúvida, que haveremos 

de percorrer se quisermos sair das armadilhas de noções 

fáceis que nos são oferecidas pelos meios de 

comunicação, como ―qualidade de vida‖ ou 

‖desenvolvimento sustentável‖, que pela, sua 

superficialidade, preparam hoje, com toda a certeza a 

frustração do amanhã. O debate ambientalista, por sua 

vez, adquire fortes conotações esquizofrênicas, em que 

a extrema gravidade dos riscos que o planeta enfrenta, 

contrasta com as pífias e tímidas propostas do gênero 

―plante uma árvore‖, promova a ―coleta seletiva de 

lixo‖ ou ―desenvolva o ecoturismo‖. Desta forma, 

aquele estilo de consumo e modo de produção que nos 

anos 1960 se chamou criticamente de‖ lixo ocidental‖ 

está hoje reduzido a projetos de coleta seletiva do ―lixo 

ocidental‖ – agora mantido sem critica.‖. 

 

Carlos Walter Porto-Gonçalves 

 

6.1 Introdução: envolvimento das instituições financeiras com questões socioambientais 

 

No período de 1900 a 1960, como foi descrito no primeiro capítulo, surgiram várias 

críticas ao sistema capitalista, especificamente à conduta ética e social das empresas, três 

fatores favoreceram o debate: a desilusão liberalista provocada pela crise de 1929, seguida da 

grande depressão e a necessidade das empresas melhorem sua imagem junto à população, 

dado seus lucros monopolistas; e a profissionalização da atividade gerencial, com 

desenvolvimento das ciências administrativas (KREITLON, 2004). Assim, os empresários 

começam a discutir a questão da responsabilidade social. 

Posteriormente de 1960 a 1980, as estruturas organizacionais ganham em 

complexidade e também em burocracia, havendo necessidade de que o controle da empresa 

passe dos proprietários para os executivos. A gestão é profissionalizada e iniciam-se os 

clássicos conceitos de governança
72

. Este período é marcado por contestações e turbulência 

social em todo mundo, passando as reivindicações às empresas a serem cada vez mais 

numerosas e variadas. È justamente nesse período que se inicia, para Bolstanski e Chiapello 

(1999), a construção do chamado novo espírito do capitalismo. 
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 Segundo o Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa – 3ª versão) governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 

monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, 

auditoria independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de 

aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua perenidade. 
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Vimos, também, que a partir da década de 1960 intensifica-se também a consciência 

ambiental, com aumento da atuação de grupos de atores sociais que passam a reinvindicar  

maior atenção por parte do setor produtivo à questão da degradação. Em resposta a essa 

movimentação social, que aqui chamamos de marcos ordenadores, surgem iniciativas no 

sentido de regular legalmente as atividades predatórias, nos países capitalistas centrais. Em 

1968, nos Estados Unidos, surge a primeira lei de avaliação de impacto ambiental, obrigando 

as organizações a apresentar um relatório sobre os impactos ambientais de suas operações 

(ASHEY, 2005). Enquanto, que no Brasil, a política ambiental surgiu somente a partir década 

de 1980. 

Alguns marcos ordenadores influenciaram mudanças organizacionais nas empresas, 

tais como o artigo de Milton Friedman ―The social responsability of business is to increase its 

profits‖, no New York Times em 1970. Para o autor os objetivos da empresas devem se 

restringir à alocação eficiente de recursos na produção e distribuição de produtos, pois a ―mão 

invisível‖ do Mercado se encarregaria do resto. Responsabilidade social seria uma 

―irresponsabilidade em termos empresariais‖, pois leva a um comportamento antimaximizante 

de lucros, que diminuiria a eficácia geral da empresa, beneficiando outras pessoas em 

detrimento dos interesses dos acionistas. Friedman defende que as organizações podem 

auxiliar a melhorar a qualidade de vida à medida que suas ações estejam diretamente ligadas 

ao crescimento dos lucros, ponto polêmico muito discutido até os dias atuais. 

O relatório ―Limites do crescimento‖, publicado em 1972, por Meadows ET AL., 

reforça o pessimismo do crescimento econômico juntamente com as discussões realizadas na 

Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, as ações do Programa das Nações Unidas 

para o Meio ambiente e a legislação ambiental faz com que as empresas começem a modificar 

o seu modelo de gestão. 

Assim, no final da década de 1970, novas teorias organizacionais passam a expressar 

que as decisões nas empresas não devem ser atribuídas apenas aos indivíduos, mas que são 

também uma responsabilidade da corporação – por meio da sua estrutura, objetivos, regras e 

procedimentos. Como consequência, a ideia de responsabilidade dissocia-se progressivamente 

da noção de filantropia, passando a se referir às consequências do negócio em si da empresa. 

Consubstanciando-se, então, a responsabilidade social como um ator estratégico para as 

empresas, incluindo as instituições financeiras. 
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No plano organizacional, os grandes conglomerados empresarias de origem local 

passam a dar lugar a redes corporativas transnacionais de ramificações complexas. Integram-

se os mercados financeiros e o capital passa, em grande medida, das aos dos investidores 

individuais para as mãos de grandes investidores, como os fundos de pensão. A 

financeirização da economia e o rápido fluxo de capitais, possibilitados pelas tecnologias de 

informação, são transformações relevantes sob o ponto de vista dos bancos, uma vez que 

implicou aumento do seu poder, tanto sob a perspectiva econômica quanto social e política. 

Nos anos 1990, houve maior conscientização sobre a importância do meio ambiente e 

do desenvolvimento sustentável e a cobrança dos consumidores por procedimentos 

empresarias condizentes com as novas exigências do mercado, influenciados pelos marcos 

internacionais, destacando as grandes conferências como a do Rio 92, que endossa e propaga 

o conceito do desenvolvimento sustentável, com aprovação da agenda 21 estabelecendo uma 

agenda global e instituição de parcerias entre os diferentes atores sociais. Esses temas geraram 

significativo interesse e motivação, tanto mo meio acadêmico, quanto nos meios de 

comunicação com a instituição de prêmio e de selos, criação de departamentos especializados 

e peças publicitárias (VIOLA 1998, p. 8). 

Os fatos que levaram os bancos a um reposicionamento dos bancos quanto ao tema 

não estavam ligados diretamente ao temas acima descritos, mas, sim a marcos legais 

específicos. Como por exemplo, em 1980 foi editado o Comprehensive Environmental 

Responseand LiabilityAct (CERCLA). Essa lei, que ficou conhecida como ―o superfundo‖, 

foi criada para responsabilizar legalmente os proprietários de terrenos pela limpeza e 

descontaminação de resíduos tóxicos. Embora inicialmente a lei viabilizasse ―exceções‖ para 

proteger bancos financiadores, decisões judiciais subsequentes terminaram 

corresponsabilizando os bancos pela reparação de danos ambientais causados pelos 

destinatários de seus créditos. 

Em 1989, a Comissão Europeia emitia uma diretiva sobre a responsabilidade civil para 

danos causados por resíduos. A diretiva, ao vincular os controladores dos investimentos aos 

eventuais danos ambientais causados por empresas financiadas, levou as instituições 

financeiras bancárias da Europa a um reposicionamento sobre o risco ambiental. 

Em 1990, nos EUA, a justiça considerou a Fleet Factors Corporation responsável 

pelos danos ambientais causados por um tomador de crédito, argumentando que o banco 

tivera capacidade para influenciar nas decisões de gerenciamento de resíduos do tomador de 

crédito. A justiça condenou o banco a proceder a descontaminação do imóvel. Após essa 
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condenação, uma pesquisa conduzida pela Associação dos Bancos Americanos constatou 

redução de 46% dos financiamentos para atividades consideradas arriscadas. 

Em 1992, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) criava a 

iniciativa para as instituições financeiras, conhecida por UNEP-FI, promovendo a integração 

de todas as recomendações sobre aspectos ambientais para operações e serviços do setor 

financeiro. A iniciativa teve também como objetivo estimular investimentos do setor privado 

em tecnologia e serviços para melhoria do meio ambiente. Até o final de 1992, 23 bancos 

comerciais já haviam assinado a declaração. Em dezembro de 2004, 163 instituições 

financeiras de todo mundo já eram signatárias da Declaração do UNEP. 

Em setembro de 1994, o UNEP organizou a primeira mesa-redonda internacional de 

bancos comerciais para discutir questões sobre o meio ambiente e facilitar a troca de 

perspectivas e experiências para gerenciamento ambiental. Refletindo a evolução do cenário 

na questão ambiental, o Banco Mundial passa a enfatizar a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável tornando-se, até 1996, no maior fornecedor de recursos para programas e projetos 

de melhoria ambiental, com uma carteira de US$ 11,5 bilhões cobrindo 153 projetos em 62 

países.  

No Brasil em 1995, o Governo Fernando Henrique Cardoso constituiu grupo de 

trabalho para incorporação da variável ambiental na gestão e concessão de crédito oficial e de 

benefícios fiscais. O Objetivo era buscar mecanismos que evitassem a utilização de créditos 

oficiais e benefícios fiscais em atividades prejudiciais ao meio ambiente e atender ao princípio 

constitucional de que cabe ao poder público, além da coletividade, defender e preservar o 

meio ambiente (PROTOCOLO, 1995). 

O grupo foi constituído por representantes das seguintes instituições: Ministério do 

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; Ministério da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária; Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e 

Orçamento; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

Banco Central do Brasil; Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social; Banco do 

Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; e Banco da 

Amazônia S.A. (PROTOCOLO, 1995). 

O resultado do trabalho de elaboração do Protocolo Verde foi a definição de duas 

séries de recomendações para todos os seus signatários: uma para as instituições financeiras, 

outra para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Essas 

sugestões estabeleceram, assim, uma base para que todas as organizações envolvidas no 
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programa estivessem sintonizadas com os mesmos objetivos e práticas direcionadas ao 

desenvolvimento sustentável (PROTOCOLO, 1995). 

Quanto às instituições financeiras, estas deveriam explicitar seu compromisso com a 

variável ambiental, obedecendo a uma carta de princípios, destinada a balizar as ações tanto 

internas quanto externas, na orientação dos clientes sobre a importância do tema. Esse 

procedimento visava a seguir o exemplo de vários bancos públicos e privados em todo o 

mundo, que aderiram à Declaração Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, patrocinada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA (PROTOCOLO, 1995). 

Na Carta de Princípios para o desenvolvimento sustentável, os bancos signatários 

comprometem-se a empreender políticas e práticas bancárias em harmonia com o objetivo de 

promover um desenvolvimento que não se oponha às necessidades das futuras gerações, ou 

seja, pressupondo contínua melhoria no bem estar da sociedade e da qualidade do meio 

ambiente  Ilustrativo desta evolução em cadeia, nos EUA, o BankAmerica Corporation, torna-

se em 1997 o primeiro banco americano a aderir aos princípios da Coalition for 

EnvironmentallyResponsableEconomies (Ceres), primeiro código de ética ambiental 

desenvolvido a partir da própria perspectiva de risco do investidor financeiro. 

Em janeiro de 1998,o InternationalFinance Corporation (IFC)
73

 reforçou sua estratégia 

ao priorizar projetos com ênfase ambiental, ao divulgar sua diretriz sobre políticas e 

procedimentos ambientais e sociais para projetos. Concomitantemente, em setembro de 1999, 

o grupo Dow Jones lançou o Dow Jones Sustainability (DJSI), o primeiro índice global que 

expressava a performance ambiental das companhias, em larga medida refletindo a demanda 

de informação dos investidores institucionais, ainda tipicamente centrada em indicadores 

bursáteis (ou seja da bolsa de valores). 

Em julho de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) lança o Global Compact, 

conjunto de diretrizes com nove princípios com o objetivo de mobilizar a comunidade 

empresarial internacional para a promoção de valores fundamentais nas áreas de direitos 

humanos, trabalho e meio ambiente. Em 24 de julho de 2004, o Secretário-geral da ONU viria 

adicionar um décimo princípio, referente ao combate à corrupção. Desde o lançamento do 

programa, mais de 1.600 empresários de diversos setores da Economia já assinaram a adesão, 

entre os quais 151 representantes de companhias do setor financeiro. 
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 O IFC é uma organização internacional estabelecida em 1956 para promover o crescimento e o 

desenvolvimento de seus países-membros por meio da promoção do desenvolvimento do setor privado. O 

IFC é um membro do grupo do Banco Mundial). Fonte: www. Ifc.org.br. 
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Em outubro de 2002, o IFC convocou um grupo de bancos para discutir o problema do 

risco ambiental em financiamentos e projetos. Participaram da discussão o ABN AMRO 

Bank, Barclays, Citigroup, WestLB e o IFC. Em fevereiro de 2003, foi apresentada uma 

proposta para consulta com os clientes e organizações não-governamentais. Em 4 de julho de 

2003, dez bancos – ABN AMRO, Barclays, Citigroup, CréditLynonnais, CréditSuisse, 

HypoVereinsbank (HVB), Rabobank of Scotland, Westlb e Westpac – anunciam adoção dos 

Princípios do Equador (EquatorPrinciples)
74

.  

Tal evolução deverá ainda ser impactada pelo Acordo da Basiléia II, a ser adotado a 

partir do final de 2007 pela maioria dos países. O novo acordo incorpora aos riscos já 

tradicionais outros riscos operacionais entre quais se destaca o risco ambiental, que como 

enfatiza Garcia (2002) passa a afetar a própria lógica de investimento já que: 

 

―[...] um melhor nível de gerenciamento de risco possibilitará às instituições 

financeiras redução na necessidade de aporte de capital, as quais, consequentemente, 

incorrerão num menor esforço para obtenção de lucro, tendo em vista que quanto 

maior o capital próprio maior a dificuldade de geração de resultados para os 

acionistas.‖ 

 

O Banco Central apresentou na Rio + 20
75

 duas resoluções que visam incrementar a 

observância de critérios de sustentabilidade no segmento financeiro. Uma norma obrigará as 

instituições a mensurar o impacto ambiental dos seus produtos e serviços financeiros e a outra 

determinará que as instituições financeiras publiquem anualmente um relatório de práticas 

adotadas, em conformidade com práticas internacionais. As resoluções estão em processo de 

audiência pública e ainda não foram promulgadas.
76

 

Como resultado, empresas passaram a incorporar o termo ―responsabilidade social‖ e 

posteriormente ―desenvolvimento sustentável‖ e ―sustentabilidade‖ em suas estratégias 

corporativas e naturalmente, em seus discursos mercadológicos. Surgiram o marketing 

ambiental, campanhas institucionais, demonstrativos de balanços sociais e utilização de 

fatores não-financeiros para direcionamento de investimentos e para realização de negócios.  
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 São princípios básicos para implementação de critérios socioambientais em novos projetos com custo total 

acima de US$ 10 milhões, baseados nos critérios socioambientais do IFC/Banco Mundial. Entre os critérios 

estão: o impacto ambiental do projeto sobre a flora e a fauna, o reassentamento involutário, a proteção a 

comunidades indígenas, proibição de financiamento ao uso de trabalho infantil e escravo. 
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 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também 

como Rio+20, foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade brasileira 

do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com 

o desenvolvimento sustentável.Dar umanota sobre o que foi o Rio + 20. Disponível em < 

http://www.onu.org.br/rio20/>. Acesso em 20.09.2013. 
76

 Os textos das resoluções estão disponíveis no edital 041/2012 de 13/06/2012 disponível em  < 

https://www3.bcb.gov.br/audpub/edital/ExibeEdital.jsp?edt=54>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Debate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://www.onu.org.br/rio20/
https://www3.bcb.gov.br/audpub/edital/ExibeEdital.jsp?edt=54
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Nesse novo cenário, surgem novos atores, tais como as organização não-governamentais, 

agências internacionais e institutos especializados, tais como Instituto Ethos e CEBDS e as 

empresas de consultoria. 

Surge então um novo mercado, transformando a responsabilidade social em um valor 

para sociedade, as empresas cooptaram a crítica e transformaram essa demanda em uma 

forma de se legitimar e, por vezes, aumentar os seus lucros, ou seja, os fatores do crescimento 

econômico que eram criticados antes da década de 1970, continuam a ser utilizados agora 

sobre o viés da sustentabilidade, legitimados por um discurso que permitem as empresas a 

continuar fabricando, impulsionando o consumo e utilizando os recursos naturais de forma a 

não serem vistas como os ―malfeitores‖ do capitalismo. Sendo assim, pelo novo discurso, o 

capitalismo deixa de ser criticado e passa a ser visto como um novo receptáculo de métodos 

de geração lucro, com um forte componente moral e ético, que passaram a denominar de 

ações de sustentabilidade ou respostas 

No estabelecimento da nova tabela de equivalência, em que a sociedade exige uma 

nova postura da empresa, diferentes atores vão se organizando para indicar o melhor caminho 

a ser seguido com ações específicas que não estão vinculadas a legislação nacional. 

Nesse sentido, o objetivo desse capítulo é analisar quais são as ―provas
77

‖ que foram 

produzidas em nível global para que a empresa seja considerada socialmente responsável, 

indicando que a prática foi submetida ao controle social e quais as ―respostas‖ dadas pelos 

bancos públicos pesquisados e a percepção (intenção-gesto) dos agentes que trabalham com o 

tema. 

Portanto, a pergunta que se faz nessa pesquisa é: diante da financeirização da 

economia, com o aumento do poder dos bancos, existe espaço para se discutir o tema 

―sustentabilidade‖ nos processos decisórios destas instituições? Ou seja, os bancos estão 

fazendo o que dizem?  

Já tendo apresentado os marcos ordenadores e marcos legais do desenvolvimento 

sustentável e os motivos pelos quais os bancos começaram a modificar seu modelo de gestão 

para atender esse novo movimento, faz-se necessário discorrer sobre as respostas criadas e 

institucionalisadas, como decorrência desses fatores até agora apresentados e catalisados por 

líderes desse novo mercado, que de alguma forma, impactaram os Bancos Públicos Federais. 
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 As provas, segundo Cruvinel ( 2009) são modelos criados com a finalidade de dar a melhor resposta para a 

questão/problema, como é o caso do Princípios do equador, Global compact, Objetivos do milênio, DJSI , 

dentre outras. Segundo a autora, todas são consideradas provas institucionalizadas que os atores do campo 

das organizações bancárias também deverão cumprir para serem considerados socialmente responsáveis, que 

forma o conjunto de ações da governança ambiental. 
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Desta forma, não podemos tratar de todas as respostas, mas daquelas identificadas como 

principais na institucionalização do discurso de sustentabilidade. 

A maioria como veremos são modelos criados por instituições internacionais com a 

finalidade de dar a melhor resposta para a questão. Em outros casos, são ações específicas que 

mobilizam diferentes atores em torno de questões sócias e ambientais. Todas elas são 

consideradas provas institucionalizadas que os atores deverão cumprir para serem 

considerados empresas ―sustentáveis‖ ou ―socialmente corretas‖. 

A primeira parte da pesquisa constitui da análise dos textos dos relatórios de 

sustentabilidade do BB, CEF e BNDES. A análise do conjunto de textos faz parte de algumas 

considerações sobre o gênero de discurso em que se inserem, pois, como lembra Bakhtin 

(2003), os enunciados, embora singulares, não podem ser considerados como combinações 

absolutamente livres de formas de língua. Tal colocação é complementada por Maingueneau 

(1997, p. 38), para quem o fato de enunciados recorrem a um determinado gênero e não a 

outros é tão constitutivo da forma discursiva, quanto o conteúdo. Os textos coletados estão 

submetidos, portanto, a coerções e regras próprias do gênero publicidade. 

Há, contudo, uma importante sintonia entre o discurso publicitário e o discurso das 

empresas (percebido pelo viés mercadológico), como destaca Pais (1995), os dois têm a 

mesma estrutura de poder, que pode ser representada pela seguinte sobremodalização: poder-

fazer-saberpoder-fazer-querer. 

Ambos possuem como objetivo, a criação da vontade, tanto na publicidade como no 

discurso das empresas: o consumo é a meta final por meio da persuasão, tal fato, acaba por 

aproximá-los ainda mais, uma vez que, a escolha de uma empresa por ser ―socialmente 

correta‖ tem se utilizado do mesmo apelo do consumo que caracteriza o discurso publicitário. 

Assim, os relatórios anuais cuja finalidade é a prestação de contas de suas ações são 

criados pelo discurso publicitário, no caso da sustentabilidade, as provas instituídas pelo 

movimento foram absorvidas pelo sistema bancário, cujos textos são repetitivos e associados 

a uma classe particular de condições de existência, geradas por e na enunciação, na gestão 

desses textos. No caso da ―sustentabilidade‖ pelo que observamos nos textos analisados, estes 

envolvem um conjunto de enunciadores e co-enunciadores que, de certa forma, se sobrepõem, 

formado, em linhas gerais, por componentes da cadeia produtiva: executores, gestores, outras 

empresas, investidores, consumidores, meio acadêmico e do meio midiático. 
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6.2 O eixo do fazer 

 

O eixo do fazer constituiu o conjunto de ações que representam as provas 

institucionalizadas no setor financeiro, dando ênfase ao processo de licitações sustentáveis, 

com analise dos relatórios anuais de 2010/2011 e 2012. 

Apresentaremos as ações realizadas pelos bancos pesquisados, sendo que em cada 

grupo, distinguimos, em ordem cronológica, os textos, permitindo observas as transformações 

que passaram ao longo do tempo. 

Trataremos nesta análise da maneira pela qual as ações de sustentabilidade foram 

apresentadas nos seus relatórios, com a seleção de textos que comprovem a 

institucionalização dessas ações como ―provas‖ de que os bancos pesquisados são socialmente 

responsáveis de acordo com a referência discursiva desse segmento. 

O relatório como gênero discursivo, tem uma estrutura relativamente estável de 

enunciado e de aspecto normativo. Dessa forma, os relatórios dos bancos, embora sejam 

enunciados singulares, não constituem combinações livres de formas de língua e obedecem a 

coerções próprias desse gênero. Além disso, ressaltamos que a escolha de gêneros utilizados 

pela RSA não é aleatória, uma vez que esse discurso se constitui de certos tipos de texto que 

correspondam à sua forma discursiva predominante. Nesse sentido, a escolha do nome 

relatório de sustentabilidade, por si só, já indica o predomínio de uma voz gerencial e 

administrativa. 

Em nosso primeiro recorte de análise, trabalhamos com uma apresentação das ações 

de sustentabilidade institucionadas pelos bancos pesquisados, como mecanismos de resposta, 

e posteriormente com uma análise geral da formação discursiva dos relatórios. 

 

6.2.1 Protocolo Verde 

 

O Protocolo Verde é uma carta de princípios para o desenvolvimento sustentável 

firmada por bancos oficiais em 1995 (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da 

Amazônia, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco Central do Brasil) com o propósito de 

empreender políticas e práticas que estejam sempre, e cada vez mais, em harmonia com o 

objetivo de promover um desenvolvimento que não comprometa as necessidades das gerações 

futuras. 
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Atualmente, alguns bancos privados (Itaú Unibanco, Santander Brasil, Bradesco e 

HSBC) também aderiram ao pacto de forma a incluir a variável ambiental na avaliação do 

risco de crédito. 

O Banco do Brasil e a CEF ratificou o protocolo em 2008. 

 

―O protocolo verde é um documento que formaliza as intenções de responsabilidade 

socioambiental do BB. Assinado em 1995 entre o MMA, o BB, o Banco do 

Nordeste, a CEF, o Banco da Amazônia e o BNDES, foi ratificado em 2008 com o 

propósito de empreender políticas e práticas que estejam cada vez mais em harmonia 

com a promoção do desenvolvimento sustentável do país.‖ (RELATÓRIO, 2011, p. 

69). 

 

―O Protocolo Verde é um protocolo de intenções celebrado por instituições 

financeiras públicas e pelo Ministério do Meio Ambiente em 1995 e revisado em 

2008. Seu objetivo é definir políticas e práticas bancárias precursoras, 

multiplicadoras e exemplares em termos de responsabilidade socioambiental e em 

harmonia com o desenvolvimento sustentável.‖ (RELATÓRIO, 2012, p. 63). 

 

O BNDES se empenha continuamente em aprimorar sua atuação e atender ao 

Protocolo Verde mediante vários instrumentos e práticas que orientam suas ações, 

tanto no âmbito de sua atividade-fim de financiamento ao desenvolvimento, quanto 

em suas atividades administrativo-organizacionais internas. O cumprimento dos 

compromissos definidos nos cinco ―princípios‖ do protocolo que, por sua vez, se 

desdobram em diretrizes específicas, podem ser observados na leitura deste 

relatório. 

Para cada princípio, destacam-se as seguintes realizações em 2011: 

I – Desenvolvimento de linhas de financiamento e programas com taxas atrativas 

para investimentos sociais e ambientais associados aos projetos de apoio financeiro. 

II – Política operacional. 

III - Além das tradicionais iniciativas (racionalização do consumo de energia, água e 

materiais de escritório; utilização de papéis de imprimir e escrever reciclados; coleta 

e separação dos bens descartados para reciclagem), em dezembro de 2011 foi 

aprovada a política de compras sustentáveis do BNDES. Com essa iniciativa, o 

banco assume o papel indutor importante na disseminação das práticas operacionais 

sustentáveis, alcançando não só a cadeia de fornecedores de produtos e serviços, 

mas também os órgãos públicos e a sociedade. 

IV - O BNDES desenvolveu em 2011 o curso de análise socioambiental e palestras 

de ambientação para os novos funcionários, sensibilizando e engajando o corpo 

funcional nas políticas e práticas já definidas pelo banco. Ao longo desse ano, houve 

também expressiva mobilização de diferentes equipes técnicas para as discussões 

quanto a aprimoramentos e novas frentes de trabalho para o BNDES e  a promoção 

da sustentabilidade, originando estudos, revisões de procedimentos internos, 

construção de indicadores. 

V - O BNDES acompanhou e participou de reuniões com MMA, Banco Central e 

Febraban, discutindo e contribuindo para a definição e operacionalização de critérios 

e práticas mais sustentáveis.‖ (RELATÓRIO, 2011, p. 35, grifo meu). 
 

 

 

 

 

 



  

251 

6.2.2 Pacto Global – Global Compact 

 

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, em 31 de janeiro de 1999, o então 

Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan, desafiou os líderes empresariais 

mundiais a apoiar e adotar o Pacto Global, tanto em suas práticas corporativas individuais, 

quanto no apoio a políticas públicas apropriadas. 

O Pacto Global é uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar a comunidade 

empresarial internacional para a promoção de valores fundamentais nas áreas de direitos 

humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. O Pacto Global foi criado para 

ajudar as organizações a redefinirem suas estratégias e ações, a fim de que todas as pessoas 

possam compartilhar dos benefícios da globalização, evitando que esses sejam aproveitados 

por poucos. 

O pacto global significa ―unir o poder dos mercados à legitimidade dos valores 

universais‖, busca então, uma nova mentalidade e novas práticas no meio empresarial, 

baseadas em valores universalmente compartilhados, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a 

Conferência das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Inicialmente eram nove princípios, passando, em 2004, a dez:  

 Princípios de Direitos Humanos: 1) respeitar e proteger os direitos humanos; 2) 

impedir violações de direitos humano; 

 Princípios de Direitos do Trabalho: 3) apoiar a liberdade de associação de trabalho; 4) 

abolir o trabalho forçado; 5) abolir o trabalho infantil; 6) eliminar a discriminação no 

ambiente do trabalho; 

 Princípios de Proteção Ambiental: 7) apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais; 8) promover a responsabilidade ambiental; 9) encorajar tecnologias que 

não agridem o meio ambiente; 

 Princípios Contra a Corrupção: 10) combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina (PACTO GLOBAL, 2013).
78

 

 

Do campo organizacional em estudo fazem parte, atualmente, do CBPG: Banco do 

Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, CEF. 

 

                                                 
78

 Disponível em < www.pactoglobal.org.br> acesso em 29.07.2013. 

http://www.pactoglobal.org.br/
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―Desde 2003, o Banco do Brasil é signatário do Pacto Global da ONU, que objetiva 

mobilizar a comunidade empresarial internacional para a promoção de valores 

fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção. O Pacto propõe a redefinição de estratégias e ações, com vistas à 

disseminação dos benefícios da globalização e seus princípios se aplicam a todas as 

áreas e níveis organizacionais da empresa. Em 2007, o Banco do Brasil passou a 

fazer parte do Comitê Brasileiro pelo Pacto Global. Ocorrido na sede da ONU, o 

Banco do Brasil participou do Encontro de Líderes do Pacto Global 2010, que teve 

como tema ―Construindo uma nova era para sustentabilidade‖.‖ (RELATÓRIO, 

2010, p. 66, grifo nosso). 

 

―Também em 2012, a CAIXA aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra 

a Corrupção. O documento  reúne diretrizes e procedimentos a  serem adotados pela 

organizações signatárias, que, assim, assumem o  compromisso de elaborar e 

aprovar  códigos de conduta ou políticas que uma atuação voltada para  a 

preservação da integridade e o combate à corrupção.  O pacto foi idealizado por um 

coletivo de entidades: Instituto Ethos  de Empresas e Responsabilidade Social, 

UniEthos, Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas, Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas 

contra Drogas e  Crime (UNODC) e Comitê Brasileiro do Pacto Global.‖ 

(RELATÓRIO, 2012, p. 35, grifo  nosso). 

 

Nos relatórios de 2011 e 2012 do BB o mesmo texto se repete e tanto na CEF como no 

BB não há prestação de contas sobre o que foi feito para atender as diretrizes do pacto.  

 

6.2.3 Objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM) 

 

Os objetivos do milênio são um conjunto de oito macroobjetivos, a serem atingidos 

pelos países até o ano de 2015, por meio de ações concretas, dos governos e da sociedade. A 

declaração estabelece, no âmbito de uma única estrutura, os desafios centrais enfrentados pela 

humanidade no limiar do nosso milênio e esboça a resposta a esses desafios e estabelece 

medidas concretas para medir o desempenho mediante uma série de compromissos, objetivos 

e metas inter-relacionadas sobre o desenvolvimento, governabilidade, paz, segurança e 

direitos humanos. A declaração representa o auge de uma série de conferências e cúpulas 

internacionais, iniciadas em 1990 com a Cúpula mundial para a infância (world summir for 

children) que contou com um acordo sem precedentes no âmbito da comunidade internacional 

sobre uma extensa variedade de compromissos e planos de ação.
79

 

A declaração do milênio também define o papel e as responsabilidades comuns e 

individuais das partes-chave no processo: dos governos, ao alcançar e permitir atingir os 

objetivos e experiências de forma mais estratégica e eficiente ao aplicar seus recursos e 

experiências de forma mais estratégica e eficiente possível, e ao apoiar e sustentar os esforços 

dos parceiros nos nível mundial e nacional, dos cidadãos, das organizações da sociedade civil 
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 Disponível em < http://www.pnud.org.br/ODM.aspx>, acesso em 29.07.2013. 

http://www.pnud.org.br/ODM.aspx
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e do setor privado, ao se engajarem plenamente nesta tarefa pioneira, e ao colocar em cursos 

sua capacidade singular de fomentar a motivação, a mobilização e ação ( CRUVINEL, 2009, 

p.54). 

No Brasil, muitas organizações aderiram à ideia e buscam divulgar os ODM, 

desenvolvendo metas próprias e propagando as ideias, inclusive as instituições financeiras. 

 

Em parceria com o Governo Federal, o Banco do Brasil e a Fundação Banco do 

Brasil desenvolvem uma série de iniciativas voltadas para a concretização dos oito 

Objetivos do Milênio (ODM), compromisso assumido pelos países membros das 

Nações Unidas no ano 2000. Como forma complementar de apoio, o Banco do 

Brasil apoia e patrocina o Prêmio ODM desde sua primeira edição, em 2005, em 

parceria com a Petrobrás e a Caixa Econômica Federal. O Prêmio tem como objetivo 

selecionar projetos que proporcionam o alcance dos objetivos das Metas do Milênio. 

Em setembro de 2010, o BB participou de cúpula na ONU ao lado de líderes de 

outras Empresas e de outros países com a finalidade de decidirem o que será feito 

para o cumprimento dos ODM. Durante o evento, a estratégia DRS foi a prática do 

BB que foi compartilhada, juntamente com as iniciativas de outras empresas.‖ 

(RELATÓRIO, 2010/2011, p. 67-68, grifo  nosso). 

 

―Principais pactos, iniciativas e compromissos assumidos pelo BB:  

[...] Objetivos do milênio.‖ (RELATÓRIO, 2012, p. 34). 

 

Os primeiros seis ODM foram articulados em 2000 para que pudessem ser obtidos 

avanços significativos até 2015, em questões que vão da erradicação da miséria e da fome ao 

combate à AIDS e à malária, passando por educação primária, discriminação das mulheres, 

mortalidade infantil e saúde materna. Nada incluem, contudo sobre as desigualdades. 

Os dois ODM, sobre aspectos ambientais e econômicos, são bem piores. O ambiental 

nem incorpora questões cruciais, como a mudança climática, a erosão da biodiversidade ou o 

gravíssimo problema das áreas oceânicas que se tornaram zonas mortas devido ao excesso de 

nitrogênio. E o econômico não poder ser mais vago, além de meramente exortativo, ao 

mencionar uma desejável ―parceria‖ mundial pelo desenvolvimento. 
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Figura 4 – Objetivos do milênio. 

Fonte: http://www.objetivosdomilenio.org.br/ 

 

6.2.4 Princípios do Equador 

 

Foi formalizado em 2003 pelos dez maiores bancos no financiamento internacional de 

projetos, entre eles ABN Amro Real, Citigroup, Credit Suisse e WestLB, trata-se  um 

conjunto de políticas e diretrizes (salvaguardas) a serem observadas na análise de projetos de 

investimento da modalidade project finance de valor igual ou superior a US$ 10 milhões. 

Tendo por base critérios estabelecidos pelo International Finance Corporation (IFC), braço 

do Banco Mundial, as salvaguardas versam sobre avaliações ambientais; proteção a habitats 

naturais; gerenciamento de pragas; segurança de barragens; populações indígenas; 

reassentamento involuntário de populações; propriedade cultural; trabalho infantil, forçado ou 

escravo; projetos em águas internacionais e saúde e segurança no trabalho. 

A Adesão dos bancos brasileiros iniciou-se em 2004, primeiramente foi Unibanco, 

seguido do Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Atualmente, são mais de 60 bancos adeptos em 

todo mundo, (EQUATOR PRINCIPLES, 2013), sendo o Brasil o país com maior número de 

signatários, incluindo a CEF, destacando a não aderência por parte do BNDES. 

A partir da adesão aos princípios do Equador, cada instituição financeira signatária 

passou a utilizar essa classificação de risco (quadro ) em suas operações e a se comprometer 

com nível mínimo de quesitos  socioambientais, estabelecendo um rating socioambiental. 

Essa categorização faz exigências que podem elevar os preços dos serviços bancários e 

interromper o andamento do projeto até o cumprimento das cláusulas exigidas. A liberação 

dos recursos destinados a projetos como de Risco A ou B, somente se dá quando 

acompanhados de um plano de gestão ambiental apresentado pelo proponente, com 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
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cronograma de ações e soluções da mitigação dos riscos detectados no estudo de impacto 

ambientais, além de programação de monitoramente das ações propostas. 

 

Quadro 5 – Classificação de projetos quanto ao risco. 

Níveis de risco Tipologia de impactos Ações/observações 

A- Alto risco Com possibilidade de provocar 

impactos ambientais colaterais 

significativos, sensíveis, 

diversificados ou sem 

precedentes; que apresenta 

possibilidade de ser irreversível: 

- levar à perda de um importante 

habitat natural; 

-afetar grupos ou minorias étnicas 

vulneráveis; 

- envolver deslocamento ou 

realocação involuntária; 

- afetar locais de herança cultural 

significativa. 

Apresentação pelas instituições financeiras de 

relatório socioambiental com sugestões para 

redução de riscos; 

Elaboração de plano de gestão ambiental para 

todos os projetos de categoria A e para alguns de 

categoria B, quando a instituição financeira 

solicitar; 

Caso alguma clausula social ou ambiental estiver 

pendente de solução, a instituição financeira 

deverá, juntamente com o proponente, trabalhar 

para que tal cláusula seja cumprida; 

Esses aspectos podem afetar uma área mais 

ampla do que os locais ou instalações sujeitos 

aos trabalhos físicos. 

B- Médio risco Com a possibilidade de causar 

impactos ambientais adversos em 

populações humanas ou ares 

ambientalmente importantes, 

porém menos adversos que 

aqueles dos projetos classificados 

sob categoria A: 

-possíveis impactos ambientais 

colaterais sobre populações 

humanas; 

- possíveis impactos ambientais 

colaterais sobre áreas 

ambientalmente importantes – 

incluindo pântanos, florestas, 

capôs e outros habitats naturais. 

Elaboração de plano de gestão ambiental para 

alguns da categoria B, quando a instituição 

financeira solicitar; 

Caso alguma clausula social ou ambiental estiver 

pendente de solução, a instuição financeira 

deverá, juntamente com o proponente, trabalhar 

para que tal cláusula seja comprida; 

Os impactos são específicos de cada local; 

poucos deles, ou nenhum, são irreversíveis; e, na 

maioria dos casos, as medidas de solução podem 

ser mais prontamente elaboradas do que nos 

projetos da categoria A. 

O âmbito da avaliação ambiental pode variar de 

projeto para projeto, mas é mais restrito do que o 

de uma avaliação ambiental da categoria A. 

Além da seleção, nenhuma ação de avaliação 

ambiental é necessária para um projeto desta 

categoria. 

C- Baixo risco Com possibilidade de apresentar 

mínimo ou nenhum impacto 

ambiental adverso 

Além da seleção, nenhuma ação de avaliação 

ambiental é necessária para um projeto desta 

categoria 

Fonte: Manual de prevenção e redução de poluição – Banco Mundial – 2009. 

 

Os agentes financiadores devem informar semestralmente ao Banco mundial quantos 

projetos foram analisados à luz dos princípios do equador com a descrição dos impactos e 

valor de cada projeto. 
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―Desde fevereiro de 2005, o Banco do Brasil adota o conjunto de políticas e 

diretrizes estabelecido pelo International Finance Corporation (IFC), vinculado ao 

Banco Mundial, na análise de projetos de investimento da modalidade project 

finance de valor igual ou superior a US$ 10 milhões. Em 2010, o Banco do Brasil 

ampliou a utilização dos critérios de responsabilidade socioambiental estabelecidos 

no âmbito dos Princípios do Equador para todos os projetos dessa modalidade 

independentemente do valor‖. (RELATÓRIO 2010, pg. 69)  

 

―Em 2010, o BB analisou 3 projetos à luz dos Princípios do Equador no montante de 

R$ 955 milhões, que equivalem a 0,63% da carteira de crédito às empresas.‖ 

(RELATÓRIO 2010, pg 161) 

 

―Desde fevereiro de 2005, o Banco do Brasil adota o conjunto de políticas e 

diretrizes estabelecido pelo International Finance Corporation (IFC), vinculado ao 

Banco Mundial, na análise de projetos de investimento da modalidade Project 

Finance de valor igual ou superior a US$ 10 milhões. Em 2010, o Banco do Brasil 

ampliou a utilização dos critérios de responsabilidade socioambiental 

estabelecidos no âmbito dos Princípios do Equador para todos os projetos dessa 

modalidade independentemente do valor‖  (RELATÓRIO 2011, pg. 69) 

 

Projetos analisados sob a ótica dos princípios do equador em 2011 e contratados: 

(RELATÓRIO 2011, pg. 69)  

 

Categorização do Project 

finance 

N. de projetos 

analisados e 

contratados 

Investimento total 

(R$ milhões) 

Participação do BB 

(R$ milhões) 

B 3 387 245 

C 1 25 18 

Setor de atuação dos Project finance analisados 

Geração de energia 2 128 80 

Transmissão de energia 2 284 183 

Localização(Região) dos Project finance analisados 

Centro oeste 4 413 263 

Total 4 413 263 

Com base nos princípios do equador (A-alto impacto; B-médio; C-baixo/mínimo 

 

Projetos analisados sob a ótica dos princípios do equador em 2012 e contratados 

(Relatório 2012, p.68): 

 

Categorização do Project 

finance 

N. de projetos 

analisados e 

contratados 

Investimento total 

(R$ milhões) 

Participação do BB 

(R$ milhões) 

A 2 12.107 1.672 

B 7 959 579 

Setor de atuação dos Project finance analisados 
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Geração de energia 9 13065 2251 

Localização(Região) dos Project finance analisados 

Centro oeste 3 8.701 672 

Centro-oeste/norte 1 3.770 1.200 

Total 9 13.065 2.251 

Com base nos princípios do equador (A-alto impacto; B-médio; C-baixo/mínimo 

 

―PRINCÍPIOS DO EQUADOR – 2009 - Adesão da CAIXA aos Princípios do 

Equador, conjunto de exigências socioambientais definidas pelo setor bancário 

internacional para a concessão de financiamentos a projetos. (RELATÓRIO 2010, 

P.57) 

 

―Política de crédito da CEF: A partir da Adesão aos Princípios do Equador, em 

2009, foram ampliados os condicionantes socioambientais para operações Project 

finance superiores US$10 milhões.( RELATÓRIO 2011, p. 19) 

 

―Desempenho ambiental: No mesmo ano, a CAIXA firmou os Princípios do 

Equador, subordinando- -se aos padrões socioambientais da International Finance 

Corporation (IFC), braço privado do Banco Mundial, para a análise de parâmetros 

de  responsabilidade social e ambiental em todas as operações de tipo Project 

finance acima de US$ 10 milhões‖.(RELATÓRIO 2012, P. 90 

 

Projetos analisados sob a ótica dos princípios do equador em 2012 e contratados 

(pg.100): 

 

Categorização do Project 

finance 

N. de projetos 

analisados e 

contratados 

Investimento total 

 

Participação do CEF 

(R$ milhões) 

A 2 32.314.513.349,00 8.350.000.000,00 

B 3 700.747.897,72 586.962.778,26 

C 1 149.848.503,07 104.709.152,20 

Setor 

Energia 3 29.037.808.823,08 7.120.809.511,08 

Infraestrutura 1 149.548.503,07 104.709.152,20 

Naval 2 3.217.948.074,64 1.816.153.267,18 

Total 6 33.164.847.749,79 9.041.671.930,46 

 

Uma crítica apontada pelo BNDES, motivo pelo qual não aderiu aos princípios do 

Equador, é que a legislação ambiental brasileira, por meio do licenciamento ambiental já 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental, que deverão ser 

obedecidos pelo empreendedor, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 

atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.  
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Portanto, não há necessidade e nem previsão legal da necessidade de uma nova análise com 

base nos princípios do equador, na prática o instrumento para realizar o estudo é o próprio 

Relatório de impacto Ambiental fornecido pelo empreendedor, trata-se, portanto de uma mera 

repetição, outro fator é que o Banco não poderá obstar o empreendimento com base na análise 

dos princípios do equador se o mesmo já estiver com as licenças ambientais. 

A principal crítica quanto aos princípios do equador, segundo Cruvinel (2008) gira em 

torno do modelo de governança adotado, das prestações de contas e da ausência de interface 

com a sociedade civil e com as comunidades impactadas. Contudo, a principal falha refere-se 

à ausência de sistemas de conformidade e governabilidade que incluam mecanismos de 

responsabilidade e transparência e, também, porque muitos projetos controversos em termos 

ambientais continuam a ser financiados. Outra crítica refere-se a sua eficácia, já que a 

legislação ambiental, por meio do licenciamento ambiental já observa esses critérios e 

realizam as exigências necessárias por meio da avaliação ambiental então fica a pergunta: 

porque os bancos aderiram a uma ação voluntária que já era exigida do ponto de vista legal? 

Do ponto de vista prático trata-se de uma mera repetição das exigências legais 

adotadas no Brasil, e no campo internacional abre-se uma possibilidade de obtenção de 

informações do que o Brasil está produzido e os valores financiados pelo Banco. 

 

6.2.5 Relatório de sustentabilidade/balanço social 

 

Para Ibase ( Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), o balanço social é 

um demonstrativo publicado anualmente pela empresa, reunindo um conjunto de informações 

sobre os projetos, os benefícios e as ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, 

analista de mercado, acionistas e à comunidade. É considerado também um instrumento 

estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa 

(TORRES, 1998).  

O primeira publicação de um balanço social foi da empresa suíça Singer em 1972. 

Naquele país foi aprovada em 1977 uma lei que tornava obrigatória a realização dos balanços 

sociais periódicos para todas as empresas com mais de 700 funcionários (TORRES,1998). 

No Brasil na década de 1980, a Fundação de Desenvolvimento empresarial e Social 

(FIDES) chegou a elaborar um modelo.  O balanço social da Nitrofértil da Bahia,em 1984, 

publicou o primeiro balanço no país. Porém, somente no início dos anos 1990 é que algumas 

poucas empresas passaram a divulgar sistematicamente em balanços e relatórios sociais as 

ações realizadas em relação à comunidade, ao meio ambiente e a seus funcionários. A 
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Febraban foi considerada pioneira pois publica um relatório para todo o setor bancário, desde 

1993. 

Em 1998, para estimular a participação de um maior número de organizações, o Ibase 

lançou o ―Selo Balanço social Ibase/Betinho, que era conferido anualmente a todas as 

empresas que publicassem o balanço social no modelo, dentro da metodologia e dos critérios 

propostos. Ao expor o selo, as empresas divulgam que estão inseridas no movimento pela 

divulgação do balanço social. 

Inicialmente os balanços sociais divulgados pelas grandes empresas guarda 

semelhança com o modelo Ibase. O BB publica deste 1997, o modelo Ibase, em 2004 passa a 

ser integrado ao relatório anual, já com um sentido mais amplo, dentro da nova configuração 

da organização. Assim, as informações socioambientais não foram mais apartadas em 

relatório específico, pois passaram a ser reportados ao relatório anual. A Na caixa, o primeiro 

balanço social foi publicado referente ao período de 1995 a 1998, somente em 2003 é que 

passou a seguir integralmente o modelo Ibase. O BNDES não adotou a metodologia do Ibase, 

o banco divulga suas informações sociais e ambientais no próprio relatório anual.  A partir de 

2003/2004, os bancos passam a alterar a denominação do documento de balanço social para 

relatório social,todavia, a partir de 2003, um novo modelo foi adotado pelas grandes empresas 

e pelos bancos, o Global Reporting Initiative (GRI) . 

Atualmente o balanço social dos bancos públicos federais ganhou uma nova conotação 

―Relatório de sustentabilidade‖ publicado anualmente em conjunto com o balanço anual, 

trata-se uma peça publicitária onde as empresas divulgam aos seus investidores sua dimensão 

econômica, ambiental e social com base nos indicadores do GRI,  em versão impressa e pela 

internet. 

Verifica-se que, apesar do discurso e da franca institucionalização da RSE, ela ainda, 

não está, de fato impregnada nas empresas como parte da sua cultura. Embora muitos dos 

indicadores tenham melhorado, outros apresentam um declínio, como é o caso dos 

investimentos ambientais nos últimos anos, justamente no período em que a questão 

ambiental tem estado em evidências, demonstrando ―um claro antagonismo entre o discurso e 

a prática das empresas.  

Um estudo realizado pelo Ibase fornece uma boa visão sobre o movimento de RSE no 

Brasil. Quanto aos investimentos sociais externos, que é a tônica na maioria das empresas, a 

avaliação mostrou que estes vêm caindo em relação aos resultados operacionais, mas mantêm-

se praticamente estáveis em relação à receita líquida, no patamar de 0,5%. O Estudo confirma 

que as empresas têm concentrado suas ações externas em iniciativas e projetos ligados, 
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fundamentalmente, à educação e à cultura – não sendo possível, todavia, identificar se esta 

última é feita utilizando incentivos fiscais. Ações de combate à fome e alimentação se fazem 

perceber a partir de 2002, possivelmente na visão de Torres e Mansur (2008), relacionadas a 

iniciativas e ênfase governamentais, demonstrando que o governo Lula foi um fator propulsor 

do movimento no Brasil. Na visão dos atores, ―ainda existe um longo caminho a ser 

enfrentado pelas empresas para, concreta e objetivamente, transformar, suas práticas internas 

e externas (TORRES e MANSUR, 2008, p. 69). 

 

6.2.6 Global Reporting Initiative – GRI 

 

GRI é uma organização internacional que conta com a participação de representas da 

indústria de grupos ativistas sem fins lucrativos, de órgãos contábeis, de organizações de 

investidores e de sindicatos, entre outros, que trabalham conjuntamente visando atingir um 

consenso sobre as diretrizes para relatórios que possam alcançar aceitação mundial. Busca, 

então, ser consensual e universal, oferecendo um padrão de relatórios de sustentabilidade. Foi 

lançado em 1997 com iniciativa conjunta da ONG Coalition for Enviromentally Responsible 

Economies (Ceres) e do Programa das Nações Unidas para o meio ambiente (PNUMA). ( 

CRUVINEL, 2008, p. 59). 

Trata- se de um guia que objetiva melhorar a qualidade, o rigor e a aplicabilidade dos 

relatórios de sustentabilidade.  O BB iniciou a adoção do GRI no relatório de 2006.  A Caixa 

passou a adotar o GRI em 2007 mantendo a denominação Balanço social. O BNDES não 

adota o padrão GRI nos seus balanços. 

Uma matéria, esta da revista Carta Capital (novembro de 2006), detecta a 

convergência das empresas para modelos que garantam a comparabilidade internacional, 

sobretudo pela adoção do modelo de GRI, ONG criada na Holanda, em 1997, por uma 

coalização de organizações dispostas a desenvolver diretrizes ―para equiparar relatórios de 

sustentabilidade aos balanços financeiros‖. Esse deslocamento no sentido de dados 

financeiros para comparabilidade é colocada como uma espécie de evolução, ao permitir o 

tratamento em escala dos fenômenos. Nessa matéria, uma diretora da ONG GRI destaca os 

principais leitores dos balanços sociais: investidores com interesse no desempenho da 

empresa, como diretores e profissionais de comunicação; formadores de opinião pública; e 

agências governamentais e jornalistas que começam a crescer como público. Aborda, ainda, a 

tendência de adaptação da linguagem para diferentes públicos, assim como a publicação de 

relatórios de sustentabilidade por ONGS e órgãos públicos, ―em nome da transparência‖ 
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visando ―harmonização de padrões‖. Nota-se, que  o  cliente (cidadão) não é mencionado 

como leitor interessado nas informações dos balanços de sustentabilidade. 

 

6.2.7 Índices de sustentabilidade 

 

O Dow Jones Sustainability Index (DJSI) é um dos mais importantes índices de 

sustentabilidade existentes para o mercado de  ações. O DJSI foi criado em 1999  e se tornou 

importante referência para instituições administradoras de recursos estrangeiros, que se 

baseiam em sua performance para tomar decisões de investimentos e oferecem produtos 

diversificados aos seus clientes, tendo com base as ações das empresas componentes do DJSI, 

comprometidas com o desenvolvimento social, ambiental e cultural (DJSI, 2013). 

O DJSI é composto por ações de empresas de reconhecida sustentabilidade 

corporativa, o que significa dizer que são empresas capazes de criar valor para os acionistas 

no longo prazo, por conseguirem aproveitar as oportunidades e gerenciar os riscos associados 

a fatores econômicos, ambientais e sociais (DJSI, 2013). Ou seja, leva em conta não apenas a 

performance financeira, mas principalmente a qualidade de gestão da empresa, que deve 

integrar o valor econômico à transparência, à governança corporativa e a responsabilidade 

social e ambiental como forma de sustentabilidade no longo prazo. Em 2013  o DJSI reuniu 

340 empresas de vários países, sendo que 9 empresas brasileiras:  Aracruz celulose, Cemig, 

Petrobrás, Usiminas, Itaúsa, Bradesco e Votorantim Celulose, Cemig, Petrobrás, Usiminas, 

Itaúsa, Itaú, Bradesco, Votorantin Celulose e papel e Redecard. 

O índice é revisado anualmente com base em questionários enviados às empresas e 

informações públicas das companhias. O levantamento abrangeu as 2.500 maiores empresas 

por valor de mercado do Dow Jones Global Index, representando 58 setores de atuação. De 

cada setor, apenas as 10% melhores classificadas no ranking de sustentabilidade são 

selecionadas para fazer parte do índice, com base na análise de mais 20 itens relativos à 

performance econômica, social e ambiental destas empresas. 

O DJSI mercados emergentes, criado em 2013, é o primeiro índice a avaliar os 

mercados emergentes e surgiu a partir do amadurecimento destes mercados e pela demanda 

dos investidores por benchmark operacional. O novo índice oferece aos investidores uma 

ferramenta para mensurar o desempenho de empresas reconhecidas como líderes, em 

comparação a seus pares,em termos de sustentabilidade empresarial. 
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O novo índice utiliza os mesmos critérios de seleção do Indice Dow Jones de 

Sustentabilidade Empresarial – DJSI, porém, em um universo menor de empresas 

concorrentes. De um total de 800 empresas emergentes elegíveis, 69 foram identificadas 

como líderes de Sustentabilidade em seu respectivo setor e selecionados para adesão ao 

ínndice Como resultado, o DJSI Mercados emergentes acompanha o desempenho dessas 

empresas líderes de 20 países em desenvolvimento. 

O Banco do Brasil foi selecionado para integrar o novo Indice Dow Jones de 

Sustentabilidade de Mercados Emergentes, o anúncio foi feito no dia 21/02/2013, pela 

RebecoSAM Corporate Sustainability Assessment, instituição suíça responsável pela 

avaliação do DJSI. O BNDES e CEF não participaram da avaliação. 

No Brasil, em 2005, foi lançado o Indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

criado pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) atualmente Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), em conjunto com várias instituições do mercado e 

da sociedade civil. Trata-se do primeiro índice do gênero na América Latina e o segundo do 

mundo entre os mercados emergentes. 

As empresas que integram a carteira são: AES Tietê, Banco do Brasil, BicBanco, 

Bradesco, Braskem, BRF, Cemig, Cesp, Copasa, Copel, CPFL, Coelce, CCR, Duratex, 

Eletropaulo, EDP, Even, Eletrobras, Ecorodovias, Fibria, Gerdau, Gerdau MT, Itaú Unibanco, 

Itaúsa, Light, Natura, Oi, Sabesp, Santander, Suzano, SulAmerica, Telefônica, TIM, Tractbel, 

Ultrapar, Vale, Weg. A carteira reúne 51 ações de 37 companhias. Elas representam 16 

setores e somam R$ 1,07 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 44,81% do total do 

valor das companhias com ações negociadas na BM&FBOVESPA, valor calculado em 26 de 

novembro de 2012 (ISE, 2013). 

Para se ter a dimensão da composição de interesses envolvidos no projeto do ISE, seu 

Conselho deliberativo era formado inicialmente por membros da Bovespa, do IFC, de 

associações: Associação brasileira das Entidades Fechadas de Previdência (Abrapp), 

Associação de Analistas e profissionais de investimento de mercado de capitais (Apimec), 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), de quem partiu a primeira 

demanda de desenvolver o ISE, de ONGs, do Instituto Ethos, do Ibase, do Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC) e do Ministerio do Meio Ambiente (MMA). Mais 

recentemente, representantes do Pnuma passaram a participar do Conselho (Cruvinel,2009) . 

É, portanto, um projeto que congrega diferentes interesses e atores em sua construção, sendo 

também aqui considerado como evento crítico para a institucionalização do movimento das 

organizações bancárias. 



  

263 

Na metodologia do ISE, diferentemente do DJSI, não há exclusão automática de setor 

econômico algum: a decisão causou polêmica à época de elaboração e discussão de critérios, 

tendo, inclusive, o Ibase se retirado do Conselho por não concordar com o posicionamento. A 

explicação para essa decisão é que, dado o objetivo do índice de atuar como promotor das 

boas práticas do meio empresarial brasileiro optou-se por adotar a chamada ―política de 

compensação‖ – empresas que produzem produtos considerados nocivos precisam ganhar 

pontos pro sua atuação positiva em outros âmbitos. Assim, além de refletir o retorno de uma 

carteira de ações de empresas com elevado comprometimento com a sustentabilidade, o ISE 

visa estimular a cultura de responsabilidade entre as empresas brasileiras, a média de 

crescimento nos últimos dois anos tem sido equivalente à do Ibovespa, como pode ser 

verificado na figura. (NOGUEIRA, 2006). 

 

 

Figura 5 – Gráfico ISE – Pontos mensal. 

Fonte: BM&Bovespa (2013) 

 

Os índices de sustentabilidade funcionam, então, como uma espécie de ―selo de 

qualidade‖ outorgado às empresas, sendo reconhecidas pelo mercado pela responsabilidade 

social corporativa e a sustentabilidade com que atuam no longo prazo. O valor que traz para 

as organizações tem feito com que muitas, inclusive bancos, aterem suas políticas visando a 
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adaptação aos critérios estabelecidos. No Relatório do BB de 2012, como por exemplo, o 

banco alterou seu plano de ação em RSA (Agenda 21) para participar da listagem do DJSI: 

 

―O processo de revisão da Agenda 21, que visa aprimorar as práticas em 

sustentabilidade e a  disseminação do conceito em nossa cadeia de valor, contribuiu 

para a listagem do Banco do Brasil no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da 

Bolsa de Nova Iorque (DJSI), um reconhecimento internacional do mercado de 

capitais pelo desempenho socioambiental de nossa organização e que nos posiciona 

como uma das empresas líderes no tema em todo o mundo.‖ (RELATÓRIO, 2012, 

p. 9). 

 

O BB divulgou sua listagem pela primeira vez no DJSI de sustentabilidade, mas não 

fez referência que essa seleção foi para compor um novo índice Dow Jones Sustentabilidade 

criado especificamente para os mercados emergentes.  

 

―Desde 2006, o Banco do Brasil integra o Novo Mercado da BM&FBovespa, 

segmento de listagem que reúne empresas sujeitas às mais rigorosas práticas de 

governança corporativa. Além disso, está listado nos Índices de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), de Ações com Tag Along Diferenciado (Itag) e de Ações com 

Governança Corporativa Diferenciada (IGC). Em 2012, o BB despontou pela 

primeira vez no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), da Bolsa de Nova 

Iorque, fato que deve impulsionar ainda mais sua inserção no cenário internacional.‖ 

(RELATÓRIO, 2012, p. 17). 

 

6.2.8 Licitações sustentáveis 

 

―A licitação sustentável, também, denominada ―ecoaquisição‖, ―compra verde‖, 

licitação positiva‖ ou ―compra ambientalmente amigável‖, tem como objetivo precípuo 

utilizar o poder de compra estatal visando a propiciar uma postura sustentável das empresas, 

que terão de se adequar às exigências caso queiram vender para o setor público. Podemos 

conceituá-la: 

 

―Compra sustentável ou licitação sustentável é um processo por meio do qual as 

organizações, em suas licitações e contratações de bens,serviços e obras, valorizam 

os custos efetivos que consideram condições de longo prazo, buscando gerar 

benefícios à sociedade e à economia e reduzir os danos ao ambiente natural.‖ 

(CARVALHO FILHO apud BERTOLI, 23009). 

 

A licitação sustentável ampara-se em uma nova interpretação da premissa de que o 

comprador público deve utilizar a licitação como instrumento para realizar a compra do 

melhor produto/serviço pelo menor preço e que atenda os requisitos de sustentabilidade. Os 

Bancos Públicos fazem parte da Administração Pública Indireta e por força da Constituição 

no seu art. 37 é obrigada a realizar processo licitatório para aquisição de bens/serviços por 
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meio da Lei n. 8.666/93. Essa nova visão de cunho regulatório, que pretende ampliar para 

toda administração pública, com alteração do art 3º da Lei de Licitações que obrigam a 

administração pública a observar o princípio do desenvolvimento sustentável tem como 

objetivo conferir maior eficácia social ao comando da CF, que traz em seus princípios a 

obrigação do poder público de garantir uma meio ambiente equilibrado (art. 225) discussão 

essa já apresentada no capitulo 4. 

As licitações sustentáveis são, portanto, indutoras da adoção de práticas 

socioambientais pelo mercado, visto que os Bancos Públicos Federais, dadas suas economias 

de escala e capacidade de financiamento dos próprios fornecedores, são definidores dos 

padrões de demanda e produção. A orientação dada a esse enorme poder de compra onera ou 

desonera sensivelmente o meio ambiente, sendo capaz de viabilizar novas formas de produção 

e induzir certas práticas no mercado consumidor pela própria visibilidade que as ações 

administrativas possuem.  

Porém, de outro lado, os Bancos Púbicos, em destaque o Banco do Brasil tem que 

atender as expectativas dos seus acionistas/investidores na busca do melhor resultado, por se 

tratar de uma Sociedade por ações, cuja regulação é a Lei n. 6.404/1976, de cunho meramente 

mercantil. Portanto, as duas leis dão o norte, os parâmetros, para a governança de um S.A, que 

ao mesmo tempo deve observar os princípios da administração pública e garantir o melhor 

resultado (lucro). 

Veja que na prática a alteração do art.3º da Lei de Licitações implica na adaptação do 

mercado (fornecedores) com o desenvolvimento de novos produtos e serviços para  

participarem do processo de licitação sustentável. Trata-se de uma lei que exige da 

Administração Pública a inclusão  de  critérios socioambientais, mas que gera uma obrigações 

a  terceiros (fornecedores).  

Diante desse cenário de incerteza, pela ausência de um decreto regulamentador que 

possa definir uma metodologia de compras sustentáveis, algumas iniciativas já foram tomadas 

por alguns órgãos da administração pública, a saber: 

 

 

6.2.8.1 Iniciativas dos órgãos da Administração Pública 

 

O primeiro guia de compras sustentáveis foi desenvolvido por Biderman em 2006, 

para atender demandas do setor público no sentido de construir uma metodologia para o 

processo de licitações sustentáveis. Segundo o autor as compras verdes nas diversas áreas de 
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governo movimentam cerca de 10% do PIB nos países desenvolvidos e aproximadamente 

30% nos países em desenvolvimento. Perante essa realidade, os governos se transformam em 

grandes compradores, portanto, podem induzir fornecedores a adaptar processos produtivos, 

adotar políticas de sustentabilidade e a comprovar o bom desempenho socioambiental, e ao 

praticarem essa postura não só contribuem para reduzir os impactos negativos dos processos 

de produção e premiar as melhores práticas corporativas, mas também pelo fato de criar 

demanda. 

As compras sustentáveis já são realidade no Japão, nos Estados Unidos e em especial 

países europeus como Itália e Suécia. No Brasil algumas iniciativas foram tomadas pelos 

órgãos da administração pública. 

Um bom exemplo de compras verdes é o programa desenvolvido pelo Governo de São 

Paulo, criado um grupo técnico instituído pela Resolução CC 53/04 com objetivo de elaborar 

estudos e prestar consultoria técnica e jurídica na área ambiental, visando a introdução de 

critérios de ordem ambiental compatível com as políticas públicas do Governo de SP. Outras 

ações forma desenvolvidas (anexo B), mas, como afirma Biderman as experiências ainda são 

pontuais, e as mesmas atendem com o rótulo de licitações sustentáveis, e assim como em 

outras partes do mundo, são processos nos quais se levam em conta bem mais  o preço do que 

qualidade nas decisões de compra dos governos. 

 

6.2.8.2 Iniciativas dos bancos públicos federais 

 

Como parte do plano de ações em sustentabilidade (Agenda 21 do BB) a instituição 

desenvolveu uma política de relacionamento com os fornecedores, cujo objetivo, além dos 

critérios relacionados à economicidade, ao atendimento à legislação, às especificações 

técnicas de qualidade dos produtos e serviços, à confiabilidade nos prazos de suprimentos, 

também consideram no relacionamento com os fornecedores, o atendimento aos requisitos de 

responsabilidade socioambiental. Como exemplo dos requisitos exigidos o BB cobra de seus 

fornecedores o comprometimento sobre a não-utilização de mão-de-obra infantil e escrava, 

bem como o atendimento à legislação vigente, por meio de nível de serviços – documento que 

visa assegurar o comprometimento mútuo em relação às obrigações estabelecidas nos 

contratos. O BB criou um canal permanente para os fornecedores no portal da Internet. Por 

esse canal é possível conhecer a política de relacionamento da Empresa e os pré-requisitos 

para se tornar um fornecedor do BB, além do regulamento das licitações. 
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Nos contratos firmados com seus fornecedores o BB veda a contratação, direta ou 

indireta, de jovens com menos de 18 anos para trabalho noturno, insalubre ou perigoso.  A 

regra vale para menores de 18 anos, que, além disso, só podem ser contratados na condição de 

práticas de discriminação que comprometem a empregabilidade, questões de sexo, origem, 

raça, cor, condição física, religião e outras.  

Outro critério é observação da legislação ambiental, o BB preconiza a preservação, 

repudia práticas danosas ao meio ambiente. A instituição ressalta que só se relaciona com 

prestadores de serviços e fornecedores idôneos, seguindo processos de contratação imparciais 

e transparentes, regidos pela Lei 8.666/93. 

Na verdade trata-se de critérios já determinados em lei em que o Banco já é obrigado a 

observar nas suas contratações, portanto, não há uma nova iniciativa de responsabilidade 

socioambiental (resposta) somente uma reprodução das normas já existentes. Os textos abaixo 

se repetem nos Relatórios de 2010, 2011 e 2012. 

 

―Canal do fornecedor - Visando aprimorar a sua relação com os fornecedores e 

parceiros, o Banco adotou o Acordo de Nível de Serviços (Service Level 

Agreement – SLA) para a contratação de fornecedores. O acordo é um documento 

formal, celebrado entre contratante e fornecedor, que tem por função assegurar o 

comprometimento mútuo em relação às obrigações estabelecidas nos contratos. Os 

principais benefícios do SLA são: 

• manutenção da qualidade dos serviços prestados; 

• incentivo à busca pela excelência; 

• redução das discussões e impasses quanto aos serviços prestados e; 

• garantia de um nível de rentabilidade que não comprometa a 

situação econômico-financeira de seus fornecedores. 

Para disponibilizar essas e outras informações sobre contratos, licitações, patrocínio 

e parcerias, o BB disponibiliza um canal de comunicação próprio para esse público: 

o Canal do Fornecedor. Criado em 2005, o canal imprime transparência no 

relacionamento da Empresa com seus parceiros. Lá, é possível encontrar, por 

exemplo, os pré-requisitos para tornar-se um fornecedor e o regulamento das 

licitações realizadas pelo Banco. Para acessar o Canal do fornecedor, 

acesse:bb.com.br – outros sites – compras, contratações e vendas.‖ (RELATÓRIO, 

2010, p. 140, grifo nosso). 

 

―A UniBB também estimula a organização de espaços educativos nas unidades do 

Banco e amplia a oferta de educação profissional para clientes, fornecedores, 

parceiros, familiares dos funcionários, funcionários das controladas, coligadas e 

entidades associativas vinculadas ao Banco através de parcerias com provedores 

educacionais de qualidade e mediante o compartilhamento dos custos.‖ 

(RELATÓRIO, 2010, p. 109, grifo  nosso). 

 

 

―O Banco possui uma política específica de relacionamento com os seus 

fornecedores, pautada na ética e na transparência. Além dos critérios relacionados à 

economicidade, atendimento à legislação, especificações de qualidade dos produtos 

e serviços e confiabilidade nos prazos de suprimentos, é considerado o atendimento 

aos requisitos de responsabilidade socioambiental‖. (RELATÓRIO, 2010, p. 138, 

grifo meu). 
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Por estar sujeito à Lei de Licitações e Contratos e demais legislações afetas, o 

Banco do Brasil traz para si uma acirrada fiscalização de órgãos externos, como o 

Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), o que 

assegura transparência, acompanhamento e respeito aos diversos públicos de 

interesse. Abaixo, consta a relação das providências já implementadas relativas ao 

assunto: 

a) realização de compra de bens e contratação de serviços priorizando o 

procedimento eletrônico, com vistas a ampliar a disputa nos processos licitatórios; 

b) inclusão de cláusula socioambiental nas minutas de contrato, na qual o 

fornecedor declara e obriga-se a exercer suas atividades considerando práticas 

sustentáveis como proteger e preservar o meio ambiente, não utilizar práticas 

discriminatórias ou de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo, ou ainda, não 

empregar menores, salvo na condição de aprendiz e em conformidade com a 

legislação vigente; 

c) inclusão de exigência contratual na qual o fornecedor compromete-se a 

conhecer o Código de Ética do Banco; 

d) previsão, na instrução normativa do Banco, sobre a possibilidade de inclusão de 

critérios de sustentabilidade nas especificações para aquisição de bens e contratação 

de serviços e obras, considerando as orientações da IN SLTI/MPOG N. 1, de 

19/01/2010 (DOU de 20/01/2010); 

e) previsão, nos editais de licitação, quanto à concessão de tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas – ME e empresas de pequeno 

porte – EPP, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social, a 

ampliação da eficiência de políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, 

em conformidade com a Lei Complementar 123/2006. As normas para os 

fornecedores são estabelecidas de forma que a respectiva implementação seja 

verificada na condução dos processos licitatórios e na execução dos contratos. As 

verificações de cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

socioambientais, assim como a análise de denúncias sobre eventuais infrações e 

desconformidades nessa matéria, são conduzidas em consonância com o que reza a 

legislação, os editais de licitação e os contratos firmados. Havendo qualquer indício 

de desconformidade, o Banco adota as medidas de averiguação que a situação 

recomendar e as ações de regularização que venham a ser necessárias. O Banco do 

Brasil mantém cláusulas contratuais que condicionam o pagamento ao fornecedor à 

comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária (quitação da folha de 

pagamento, décimo terceiro, auxílio transporte, auxílio alimentação, FGTS e INSS. 

(RELATÓRIO, 2010, p. 139-140, grifo nosso). 

 

Licitações Sustentáveis 

―Com vista a práticas democráticas e transparentes de licitações, o BB prioriza, 

dentro das limitações legais, o meio eletrônico para processos de compras de bens 

e serviços, o portal Licitações-e.‖ (RELATÓRIO, 2010, p. 140, grifo nosso). 

 

―Todas as minutas de contrato do BB contêm cláusula em que o fornecedor declara 

e obriga-se a não empregar direta ou indiretamente menores de 18 anos em trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso. Também obriga-se a não empregar, direta ou 

indiretamente, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz (a partir de 14 

anos). Critérios socioambientais também fazem parte das especificações de compra 

que envolvem a aquisição de papel, mobiliário e computadores, entre outros, 

contribuindo para minimizar os impactos decorrentes da atividade sobre os recursos 

naturais.‖ (RELATÓRIO, 2012, p. 85, grifo nosso). 

 

A Caixa Econômica segue o mesmo modelo o processo de compras sustentáveis se 

condiciona a aquisição de produtos e serviços a apresentação da declaração formal dos 

fornecedores de que cumprem os direitos sociais de seus trabalhadores e de quem cumprem a 



  

269 

legislação com relação ao emprego de mão de obra infantil e escrava e de práticas 

discriminatórias. 

Um aspecto interessante nas ações descritas pela CEF é de ações ecoficientes são 

colocadas como práticas de compras sustentáveis tais como: redução do consumo de energia e 

de água, recondicionamento de cartuchos. 

 

―Uma das empresas com maior poder de compra do país, a CAIXA usa sua 

influência sobre a cadeia de fornecedores para disseminar as práticas da 

sustentabilidade condiciona, por exemplo, a aquisição de produtos e serviços ao 

cumprimento de requisitos sociais e ambientais.‖ (RELATÓRIO, 2010, p. 59, 

grifo  nosso). 

 

―Na qualidade de empresa pública, já ao contratar o fornecimento de bens e a 

prestação de serviços, a CAIXA tem a obrigação legal de exigir dos licitantes uma 

declaração formal de que cumprem os direitos sociais de seus trabalhadores, 

conforme o especificado na Constituição Federal. Todo contrato firmado pela 

empresa com fornecedores estabelece cláusulas que pressupõem o atendimento aos 

direitos humanos universais e aos requisitos de responsabilidade social empresarial, 

tais como: • não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, 

com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 anos; • não se utilizar de trabalho em condições degradantes ou em 

condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença 

religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade.‖ 

(RELATÓRIO, 2010, p. 59, grifo  nosso). 

 

―A energia elétrica consumida em todas as unidades da CAIXA provém de 

concessionárias distribuidoras locais que, em sua maioria, trabalham com insumo 

gerado a partir de fontes renováveis, principalmente a hidroeletricidade. Em 2011, o 

consumo total de energia pela CAIXA foi de 567.982.996 kWh. No ano anterior, o 

resultado havia sido de 571.428 .000 kWh. No entanto, cálculos comparativos entre 

2010 e 2011, a partir da relação entre dados de consumo energético e área física 

ocupada pela empresa, que tem sido constantemente ampliada, demonstram que a 

CAIXA obteve no período uma economia de 20,6 MWh em seu consumo de 

energia. Em boa medida, o resultado tem vínculo com a adoção pela CAIXA de 

diversas soluções ecoeficientes, como sistemas de iluminação inteligente e outros 

dispositivos (já instalados em 17 agências), maior aproveitamento da luz natural 

(com 12 agências beneficiadas), redução do uso de ar-condicionado devido ao uso 

de revestimento térmico nas instalações físicas (aplicado em 14 agências) e sistemas 

inteligentes de climatização (implementados em 11 agências). 

Em 2011, uma das unidades da empresa – a Centralizadora Nacional de 

Atendimento em Telesserviços de Belo Horizonte (MG) – recebeu o nível ―A‖ da 

Etiqueta de Eficiência Energética para prédios comerciais, certificação emitida pelo 

Procel/Inmetro. Ao todo, a CAIXA tem cinco prédios "etiquetados". Todos 

apresentaram redução de consumo de energia elétrica de 25% em comparação com 

outras agências de porte semelhante. 

Quanto ao consumo de água, todo o suprimento das unidades físicas da CAIXA é 

tratado e fornecido por concessionárias locais. O total consumido em 2011 foi de 

1.474.259 m³, enquanto o de 2010 foi de 1.920.847 m³. 

Com essa referência, diversas medidas têm sido tomadas pela CAIXA no sentido de 

promover o uso sustentável da água. A empresa possui, por exemplo, 16 

edificações com sistema de captação de água da chuva, para utilização em limpeza 

de piso externo e irrigação dos jardins. 

Bacias sanitárias de baixo consumo e torneiras com aeradores e fechamento 

automático têm se tornado o padrão em novos edifícios, mas também há soluções 

sob medida para determinadas especificidades locais: em Belém (PA), conhecida 
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pelo alto índice pluviométrico, o edifício-sede da CAIXA conta com sistema de 

drenagem que reduz a taxa de umidade do solo. A água drenada, armazenada, passa 

por filtragem antes de ser usada em bacias sanitárias e no sistema 

de sprinklers contra incêndio. 

 

LOGÍSTICA REVERSA  

―Acordo firmado em 2006 com a Lexmark, fabricante de impressoras e cartuchos de 

impressão, e a ONG Moradia e Cidadania instituiu na CAIXA o processo de 

logística reversa de cartuchos. Segundo o convênio, a CAIXA adquire sob condições 

diferenciadas os produtos de impressão da Lexmark. Os cartuchos e fusores de 

impressora já utilizados são recolhidos pela Lexmark e encaminhados a empresas 

recicladoras. Parte dos recursos obtidos com a reciclagem é repassada à ONG 

Moradia e Cidadania. Em 2011, foram encaminhados 47.359 cartuchos para 

desmonte e reciclagem. No período, o total de repasses à ONG ultrapassou R$ 323 

mil – desde seu início, o projeto já repassou R$ 1,9 milhão. 

Os recursos beneficiam comunidades de catadores de resíduos sólidos, por meio de 

iniciativas ligadas à educação, à geração de trabalho e renda e à organização desses 

profissionais em associações e cooperativas. Em seis anos, a logística reversa 

evitou que 80 toneladas de resíduos altamente poluentes (ferro, plástico e alumínio 

compõem a carcaça dos cartuchos) acabassem em lixões ou aterros sanitários. 

Reciclados, esses materiais geram toneladas de subprodutos, utilizados como 

matéria-prima para a indústria.‖ (RELATÓRIO, 2011). 

 

O BNDES não participou da segunda parte da pesquisa (entrevista), mas respondeu as 

perguntas por escrito, indicando algumas ações que a empresa já pratica que são consideradas 

dentro do processo de licitação sustentável: 

I. Licitações para reforma: materiais inservíveis para o BNDES, mas ainda em 

condições de uso (luminárias, portas e carpetes, por exemplo) devem ser retirados com 

cuidado para posterior doação ou reciclagem; demais materiais devem ser destinados 

segundo norma CONAMA (RES 307/2002). 

II. Licitações para aquisição de mobiliário: apresentação de certificado ambiental 

comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal 

responsável ou reflorestamento. 

III. Licitações para aquisição de papeis reciclados.  

IV. Licitação para a prestação de serviços gráficos: a) apresentação de certificação de 

cadeia de custódia, segundo os padrões estabelecidos: pelo Cerflor (Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal), do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), organismo acreditador oficial do 

Governo Brasileiro; ou pelo FSC (Forest Steward Council), representado no Brasil 

pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil; e b) declaração do 

Licitante de que realiza o descarte adequado de tinta/toner, de acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010).  
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V. Licitação para a aquisição de cadeiras: comprovação dos conteúdos reciclado e 

reciclável existentes na composição das cadeiras. 

VI. Licitação para a aquisição de kit de material individual de trabalho para os 

empregados do BNDES: aquisição de canecas para evitar o uso exagerado de copos 

plásticos. 

VII. Licitações para aquisição de toner: a) comprovação de que o fabricante indicado 

pelo licitante possui programa de reciclagem ou de descarte ambientalmente adequado 

de toner, obedecendo ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto no 

artigo 33, inciso VI e parágrafos 3º e 6º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

n. 12.305/2010); e b) obrigação da contratada de recolher os toners e apresentar ao 

BNDES, em até 30 (trinta) dias após a solicitação do gestor do contrato, a Nota Fiscal 

de descarte ou Nota Fiscal de envio dos toners usados para o fabricante, sob pena de 

multa. 

VIII. Licitação para aquisição de material de consumo (envelopes):apresentação de 

certificação de cadeia de custódia, segundo os padrões estabelecidos: pelo Cerflor 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), organismo acreditador oficial do 

Governo Brasileiro; ou pelo FSC (Forest Steward Council), representado no Brasil 

pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil. 

Diferentemente dos outros Bancos pesquisados o BNDES não menciona a exigência 

de declaração formal aos fornecedores pela não utilização de mão-de-obra escrava e infantil e 

práticas discriminatórios mas, apresenta ações de redução de consumo de recursos naturais 

como práticas de compras sustentáveis. 

Também já foram iniciadas as discussões sobre uma política de compras 

sustentáveis.  (RELATÓRIO 2010, pg. 4) 

 

―A ideia de sustentabilidade nas compras públicas vem sendo  incorporada à 

legislação brasileira gradativamente. Em 2010, a Lei 8.666/93 foi alterada para 

incluir expressamente a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como  

um dos objetivos da licitação. Cabe ressaltar que a Política de Compras Sustentáveis 

do BNDES está alinhada com o Plano de Ação para a Produção e Consumo 

Sustentáveis (PPCS), do Ministério do Meio Ambiente, e também com dois temas 

que serão destaque na Conferência Rio +20: 

• Economia Verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza; e  

• arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável. 

Com a implantação dessa política, o BNDES assume um importante papel indutor 

na disseminação das práticas operacionais sustentáveis, alcançando não só a cadeia 

de fornecedores de produtos e serviços, mas também os órgãos públicos e a 

sociedade. (RELATÓRIO 2011, pg 4) 
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―Da mesma forma que já praticava em anos anteriores na aquisição de papel de 

consumo, o BNDES em 2012 incluiu a exigência de utilização de material 

reciclado nas licitações de itens de mobiliário e na execução das obras de reforma 

do Departamento Regional Sul (DESUL), em São Paulo. Também incluiu nas 

licitações de material de consumo (toner para impressoras) a obediência ao sistema 

de logística reversa, de acordo com o disposto na Lei 12.305/2010, e nas 

contratações de obras (DESUL e DENOR) a observância da Resolução Conama 

307/2002, que exige a reciclagem ou encaminhamento adequado de resíduos 

sólidos.‖ (RELATÓRIO, 2012, p. 91, grifo nosso). 

 

Em âmbito geral, os Bancos públicos exigem ações meramente declarativas por parte 

dos fornecedores com exigências já impostas pela legislação; Há uma clara confusão entre os 

conceitos da ecoeficiência demonstrada pela descrição de ações de redução e consumo como 

práticas de compras sustentáveis. 

 

6.2.8.3 O papel do Tribunal de Contas da União 

 

O Tribunal de Contas da União tem como missão controlar a administração publica 

para contribuir com seu aperfeiçoamento em beneficio da sociedade. Afora isso, também, 

busca intensificar as ações de controle para combate ao desperdício e utilização irregular de 

recursos públicos, conforme mapa estratégico do TCU 2011-2015. 

Nesta linha, considerando que as compras sustentáveis e o uso eficiente dos recursos, 

sejam financeiros ou naturais, são um dos meios para se combater o desperdício na 

administração pública, o TCU possui papel de relevo para consolidação da sustentabilidade na 

medida em que tem o poder/dever de fiscalizar e recomendar medidas para garantir a efetiva 

implementação das questões ambientais. 

No âmbito do controle as compras sustentáveis é uma ação que compõem o programa 

de gestão ambiental pública, que experimenta o controle interno exercido pelas auditorias 

internas e pela Controladoria-Geral da União; controle externo, por intermédio do TCU; o 

controle social e controle jurisdicional. O controle social é efetivado mediante manifestações, 

participações em audiências públicas e conselhos e também por meio de denúncias ao TCU e 

ao Ministério Público. Por sua vez, o controle jurisdicional caracteriza-se pelo princípio da 

inércia os órgãos julgadores; ou seja, eles só atuam se provocados por iniciativas como a 

proposição pelo MP de ações civis públicas por danos ao meio ambiente. Destaque-se que há 

um intercâmbio permanente de informações entre o controle interno e o TCU e que, com 

frequência, o TCU comunica ao MP indícios de irregularidades identificados em seus 

trabalhos de fiscalização para o competente exame e eventual ajuizamento de ações civis e 
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penais. Também cabe mencionar que, pelo mecanismos de termos de ajuste de conduta, o MP 

influencia diretamente a gestão ambiental. 

O controle externo da gestão ambiental pública, efetivada pelo TCU, é essencialmente 

de natureza patrimonial – em que se cuida da preservação do patrimônio ambiental – e 

operacional – relacionado à efetividade das políticas públicas ambientais. Embora o critério 

da legalidade esteja sempre presente nas fiscalizações do TCU, na área ambiental ganham 

relevo os exames da legitimidade e da economicidade  (LIMA, 2009). 

A estratégia de autuação ambiental do TCU envolve múltiplos aspectos, a exemplo de: 

exame da legalidade, economicidade e eficácia da gestão dos órgãos do SISNAMA; 

fiscalização de entes públicos com atividades de impacto ambiental; controle da conformidade 

na aplicação de recursos repassados e de financiamento a particulares e renúncia de receitas; 

controle das políticas ambientais os órgãos (TCU, 2013). 

O TCU definiu formalmente uma estratégia de atuação na área ambiental, pela portaria 

n. 383/1198, que aprova a estratégia de atuação para o controle da gestão ambiental, resultante 

da implementação do projeto de desenvolvimento da fiscalização ambiental – PDFA, que foi 

elaborada ―com o objetivo de suprir a carência de um adequado controle externo da gestão 

ambiental a nível de governo‖ (TCU, 2013). 

 

―Exercer, em auxílio ao Congresso Nacional, o controle externo da gestão ambiental 

de responsabilidade do Governo Federal e dos recursos públicos federais aplicados 

em atividades relacionadas à proteção do meio ambiente. No exercício de suas 

atribuições, o Tribunal deve zelar pela legalidade e legitimidade dos atos praticados 

pelo Governo, bem como pela eficiência, eficácia e economicidade no uso desses 

recursos e de recursos ambientais.‖ (TCU, 2013). 

 

A ênfase da estratégia reside numa atuação de caráter preventivo. Não obstante, é 

responsabilidade do Tribunal responder a solicitações que vierem a lhe ser formuladas pelo 

Senado Federal, Câmara dos deputados e Comissão técnica ou de inquérito do Congresso, e 

ainda, receber denúncias que lhe sejam enviadas por qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato.
80

 Foi o caso de denúncia envolvendo a construção de uma nova 

garagem náutica sobre o espelho d‖água da Marina da Glória, comprometendo o patrimônio 

paisagístico do Parque do Flamengo no Rio de Janeiro, que é um bem tombado. (LIMA, 

2009). 

Na área ambiental, o TCU utiliza as mesmas técnicas empregadas nas atividades de 

controle externo realizadas pelos auditores do tribunal. O Manual de auditoria do TCU 

                                                 
80

 CR:art. 71, IV e art. 74, § 2º. 



  

274 

apresenta as características das diversas modalidades de auditoria, bem como das inspeções, 

levantamentos, monitoramentos e acompanhamentos (TCU, 2013).  

O regimento interno do TCU define cinco instrumentos de fiscalização: levantamento 

que se destina a acumular conhecimento sobre o órgão ou empreendimento; auditoria como 

procedimento de maior profundidade e dimensão;inspeção como medida adota no curso de 

um processo; acompanhamento que não exige a presença in loco da equipe de fiscalização e 

monitoramento como conseqüência de uma deliberação do tribunal. (TCU, 2013). 

Apesar da evolução do marco legal ambiental, especificamente a alteração do artigo 3º 

da Lei n. 8.666/93 e desenvolvimentos de instruções específicas no âmbito da administração 

pública, com destaque a instrução normativa n. 1 do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão disciplinando sua aplicabilidade, não há uma definição legal de licitação sustentável 

e ainda não foram criadas metodologias para essas contratações tornando o processo 

licitatório ainda mais complexo. 

O TCU já se manifestou sobre as dificuldades de avaliação e de controle ao julgar uma 

representação formulada ao TCU sobre possíveis irregularidadess no Pregão Presencial de 

preços 235/2009, realizada pela Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e lazer do Acre. 

Entre as possíveis irregularidades suscitadas na representação destacava-se a exigência 

editalícia de comprovação, por parte do licitante, de que o equipamento estaria em 

conformidade com a ―norma EPEAT, na categoria Golden‖, o que, em síntese, demonstraria 

equipamento atendia a normas internacionais de proteção ambiental. O ministro relator assim 

entendeu: 

 

―[...] louvável a preocupação dos gestores, em contratar empresas que adotem em 

Seus processos produtivos práticas responsáveis ambientalmente. [..] a adoção 

dessas restrições ambientais deve se dar paulatinamente, de forma que os agentes do 

mercado possam se adaptar a essas novas exigências antes delas vigorarem 

plenamente. Caso contrário, estar-se-ia criando uma reserva de mercado para as 

poucas empresas que cumprirem de antemão essas exigências, implicando violarão 

ao princípio da livre concorrência, maiores custos e reduzidas ofertas de produtos.‖ 

(Decisão monocrática no TC-003.405/2010-9, rel. Min. Benjamin Zymler, 

24.02.2010). 

 

O TCU, ao julgar a representação (TC 019.377/2011-8) para contratação de serviços 

de produção de materiais gráficos pelo instituto que não ficou demonstrada a pertinência e 

imprescindibilidade da exigência relativa à comprovação do cumprimento das metas diretiva 

ROHS – Restriction of Certain Hazardous Substances. O acórdão do plenário 122/2012: 
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―A necessidade de comprovação do cumprimento das metas RoHS (Restriction of 

Certain Hazardous Substances), diretiva europeia que proíbe que certas substâncias 

perigosas sejam usadas em processos de fabricação de produtos (item 10.7.1.3 do 

edital), está prevista no art. 5º, IV, da IN MPOG/SLTI n. 1/2010, podendo ser 

exigida pelos órgãos e entidades da administração pública federal quando da 

aquisição de bens: 

"Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental: 

[...]. 

IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 

[...] Dessa maneira, o ICMBio defende que os requisitos impostos no certame para a 

consecução do serviço preservariam a coexistência dos princípios da legalidade e da 

competitividade, porque teriam sido estabelecidos em conformidade com a 

legislação pertinente e tiveram o condão de assegurar a eficiência na execução do 

serviço e a minimização do dano ao meio ambiente. [...]. 

 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada no âmbito da 1ª D.T desta 

unidade técnica, sem prejuízo de tecer alguns comentários acerca da inserção de 

critérios de sustentabilidade no edital do certame em tela. 

Conforme destacou a auditora que realizou a análise dos autos, é elogiável a 

iniciativa do órgão em procurar inserir esse tipo de critério para escolha dos serviços 

a serem contratados. As chamadas licitações sustentáveis constituem importante 

instrumento a ser adotado pela Administração Pública para, utilizando seu 

significativo poder de compra, induzir o setor produtivo a adotar processos de 

produção ambientalmente mais sustentáveis. 

 

[...] Consideração superior, propondo determinar ao ICMBio, com fundamento no 

art. 71, IX, da Constituição da República, c/c o art. 45, caput, da Lei n. 8.443/1992, 

que adote, no prazo de quinze dias, as providências necessárias à anulação do Pregão 

19/2011, bem como dos eventuais atos dele decorrentes, em vista de indevidas 

exigências editalícias, falhas na divulgação do certame, critério de julgamento das 

propostas inadequado, preços acima dos de mercado, resultando em inobservância 

aos princípios da publicidade, da economicidade, da isonomia, da legalidade, da 

competitividade e da razoabilidade, insculpidos no art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal de 1988, e nos arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, e 30, § 6 º, da Lei 

de Licitações e Contratos.‖ 

 

Recente auditoria realizada pelo TCU que tinha como objeto a análise de ações de 

sustentabilidade e eficiência no uso racional de energia elétrica, água e papel adotadas pela 

Administração Pública Federal, englobando o potencial de economia, sustentabilidade e 

eficiência no governo federal e a gestão estratégica da despesa e do consumo de tais recursos. 

A auditoria foi originada pela necessidade de se avaliar em que medida as ações 

adotadas pela administração pública nas áreas de redução de consumo próprio de papel, 

energia elétrica e água vêm sendo implementadas. É decorrente de deliberação constante do 

Acórdão 1.260/2010 - 2ª Câmara, prolatado no TC 001.066/2010-2, da relatoria do Ministro-

Substituto André Luis de Carvalho, que assim dispôs: 
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―[...] recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a conveniência e 

oportunidade de orientar a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de 

Governo - Seprog e a 8ª Secex a incluírem em seu planejamento a realização de 

trabalho conjunto para avaliar em que medida as ações adotadas pela administração 

pública nas áreas de redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e de água 

atingiram os objetivos propostos inicialmente: metas fixadas, acompanhamento, 

ações objetivas e concretas implementadas, marcos legais fixados, perspectivas, 

dentre outras questões julgadas relevantes pelas referidas unidades técnicas, 

podendo as ações serem desenvolvidas separadamente por área.‖ (Acordão Plenário 

1752/2011). 

 

A partir de entrevistas e do questionário enviado pelo TCU e  respondido por 71 

entidades públicas, foi possível configurar um perfil da atual gestão pública no tocante ao 

enfoque dado para as despesas de energia, água e papel em seus próprios prédios 

administrativos. Vale salientar que as instituições participantes englobam quase todos os 

órgãos superiores (alguns não enviaram resposta) bem como as principais instituições 

públicas da administração indireta, autárquica e fundacional da esfera federal, o que garante 

resultados com adequado nível de representatividade do quadro mais amplo do governo. 

Nesse sentido, é possível encontrar desde instituições com ações muito incipientes e 

descontínuas até exemplos de boas práticas que poderiam ser replicadas em todo o Governo. 

Como exemplos desse quadro, podemos citar o grau variado de aplicação de medidas de 

sustentabilidade apurado pela pesquisa, em que há instituições que afirmaram que a única 

medida que adotam para o uso racional de energia é a utilização de luminárias de alto 

rendimento ou somente possuem interruptores em cada sala. Porém reconhecem que não 

possuem diagnóstico de seu perfil de consumo, não adquirem materiais e equipamentos com 

selo Procel "A" ou com reconhecida eficiência energética, não praticam manutenção 

preventiva da rede elétrica bem como não realizam licitações sustentáveis. 

Em relação à água, há instituições que apenas realizam acompanhamento mensal do 

relógio medidor de consumo, mas não possuem torneiras com aeradores e fechamento 

automático ou bacias sanitárias de baixo consumo e não realizam vistorias permanentes para 

detecção de vazamentos, por exemplo.  Percebe-se que as medidas de uso racional de água 

estão ainda menos disseminadas na Administração Pública, e 75% das instituições atestam 

que implantaram desde apenas uma ação até menos da metade das opções trazidas pelo 

questionário. Por outro lado, duas instituições informam que têm utilizado de forma ampla 

medidas de uso racional desse recurso. Sobre o uso racional de papel, várias instituições não 

possuem padronização de impressão em modo econômico e/ou frente e verso, bem como não 

reutilizam o papel usado para confecção de blocos de rascunho. 
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Quando questionados sobre possíveis dificuldades enfrentadas pela instituição para 

ampliação de medidas que visem ao uso racional e eficiente de energia elétrica, água e papel, 

importa notar que houve um índice baixo de identificação de impedimentos para atuar no 

tema. Por exemplo, hipóteses como ausência de servidores capacitados para diagnosticar e 

implementar as ações, falta de tempo do gestor, falta de recursos financeiros para investir ou 

questões de descontinuidade da administração foram considerados, muitas vezes ou sempre, 

uma dificuldade para somente pouco mais de um terço dos entrevistados. 

Outros potenciais fatores como complexidade na mensuração dos resultados, o fato de 

o benefício financeiro gerado pela economia não ser revertido em prol da própria instituição, 

receio de corte no orçamento do ano subsequente relativo aos valores economizados ou falta 

de prioridade da instituição foram considerados, muitas vezes ou sempre, uma dificuldade 

para menos de 30% dos entrevistados. 

Os gestores identificaram como resposta mais representativa para dificuldades 

enfrentadas a ausência de um banco de dados com boas práticas e soluções já utilizadas na 

Administração Pública, em que 56% responderam ser essa, muitas vezes ou sempre, uma 

dificuldade para implantar ações de uso racional. Outro impeditivo levantado refere-se ao 

receio de que a aquisição de itens mais eficientes, porém com custos mais elevados, venha a 

ser questionada pelos órgãos de controle. Essa hipótese foi considerada, muitas vezes ou 

sempre, uma dificuldade para 49% dos entrevistados. Por fim, o fato de as economias em 

rubricas de custeio não poderem ser utilizadas para realizar despesas de investimento foi um 

complicador para 47% das entidades. 

Assim, percebe-se, mais uma vez, que os programas não têm sido bem-sucedidos em 

atingir de forma ampla a Administração Pública Federal e fomentar ações de sustentabilidade 

e de uso racional de recursos naturais. Na situação em tela, verifica-se que bancos de boas 

práticas já existem nos três programas, mas não são de conhecimento das instituições em 

geral, apesar da importância que essa informação teria para incentivar a implantação de 

medidas sustentáveis. Novamente, o questionário reflete esse baixo alcance quando a maioria 

das instituições respondentes informa que ou desconhece os programas ou conhece, mas 

nunca utilizou esse apoio (A3P: 66%; PEG: 84%; Procel EPP: 69%). Portanto, propomos 

reformular a proposta de encaminhamento anterior e recomendar aos Ministérios do Meio 

Ambiente, do Planejamento e à Eletrobras que ampliem a divulgação de seus respectivos 

programas - A3P, PEG e Procel EPP - perante a Administração Pública Federal, informando 

sobre o apoio prestado e sobre a existência de banco de dados contendo boas práticas bem 
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como disponibilizem links de acesso, em suas respectivas páginas na internet, dos outros dois 

programas de apoio e de outros sites com informações sobre práticas sustentáveis. 

Como destaca Pércio, Ramos e Stanziola (2013) que a ―preocupação com os aspectos 

que envolvem governça pública e accountability é considerável. A tecnicidade das 

informações que embasarão a fixação das margens de preferência parece não permitir um 

controle efetivo por parte da sociedade. O presente momento em que serão  elaboradas as 

regras que trarão aplicabilidade concreta às normas legais é preocupante pela pouca 

suscetibilidade a ingerências externas‖, a falta de metodologia de compliance ambiental  e a 

diversidade de ações já implementadas por diversos órgãos traz dificuldades para o trabalho 

do TCU e do MP. Essa diversidade de métodos é conseqüência da subjetividade das 

alterações recentes da lei 8.666/93 e da falta de um decreto regulamentador devido a falta de 

coerência nos marcos ordenadores no Brasil, oriunda da insuficiência da discussão política. 

 

6.4 Consideração final: análise dos relatórios 

 

Tendo em vista os relatórios como um gênero do discurso, para realizar este momento 

de análise partiremos das suas limitações definidoras que, conforme Mainguenau (1998, p. 

74), são status respectivos dos enunciadores e dos co-enunciadores; as circunstâncias 

temporais e locais de enunciação; temas que podem introduzidos; a extensão e o modo de 

organização; o suporte e modos de difusão. 

Dentro de uma linha cronológica os relatórios foram ganhando novas formas, até 2003 

as empresas publicavam o balanço social no modelo Ibase, posteriormente foram agregando 

novos modelos e hoje seguem o padrão GRI, com exceção do BNDES. Os Bancos já criaram 

relatórios separadamente do relatório anual com a denominação de relatório de 

responsabilidade social ou relatório de sustentabilidade, atualmente os dados sociais e 

ambientais estão inseridos no relatório anual.  

Os relatórios são impressos em papel e enviados ao público-alvo, composto de 

formadores de opinião da própria empresa, como diretores e profissionais de comunicação; 

investidores com interesse no desempenho da empresa; agências governamentais e jornalistas. 

Observamos que a internet tem impactado no formato e quantidade dos relatórios. Como 

afirmamos anteriormente, é, de certa forma, um grupo simultâneo conspícua (termo 

emprestado de Veblen, que cunhou a noção de consumo conspícuo), procurando mostrar à 

comunidade que a empresa fala como seus diferentes públicos, evidenciando sua 
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responsabilidade perante eles, e, demarcando, ao mesmo tempo, a posição da empresa em 

relação aos concorrentes. 

Essa comunidade insere-se, por sua vez, numa circunstância maior de enunciação, na 

qual, como afirma Arendt (2004), prevalece uma visão biológica da vida, com a conformação 

da atividade humana, ao ciclo renovável da natureza. Chauí (2001, p.10) aborda essa questão 

ao se deferir a um discurso competente, que emana da racionalidade do mundo organizado e 

tende a reduzir os sujeitos à condição socioeconômicos e submetê-los á linguagem de 

especialistas.  

No âmbito do processo discursivo, a cena de enunciação condiciona a organização da 

língua, onde o sujeito é entendido como o ―lugar‖ que ocupa para ser sujeito que diz 

(Foucault, 2009). Contudo, em nossa análise centraremos o olhar para o autor, função 

específica do sujeito, que, segundo Vignaux (in ORLANDI, 2002, p. 75-76), é o lugar em que 

se constrói a unidade do sujeito, e estabelecida ao lado das outras funções (enunciativas): o 

locutor, que se apresenta como‖ eu‖ no discurso; e o enunciador, a perspectiva que esse ―eu‖ 

constrói‖. A função-autor é a mais afetada pelo contato com o social, pois é do autor que são 

exigidas coerência, respeito às normas, clareza, unidade e não contradição: exigências cuja 

finalidade é tornar o sujeito visível, controlável e identificável. O Sujeito reconhece a 

exterioridade á qual deve se referir e, simultaneamente, remete à sua interioridade, 

constituindo sua identidade como autor, processo denominado por Orlandi (2001, p. 76) como 

assunção da autoria, que implica representar um papel social na relação com a linguagem, 

diante das instâncias institucionais. 

Nos relatórios de sustentabilidade, esse movimento de especialização e legitimação de 

autores foi observado de duas formas: a partir das modificações no expediente dos 

documentos, onde, a autoria foi sendo gradualmente deslocada do departamento de marketing, 

no sentido de uma aproximação com o núcleo dos negócios da empresa, e a entrada de 

empresas de consultoria na área de responsabilidade social e sustentabilidade; por meio da 

adoção dos padrões da GRI como uma prestação de contas e por meio da ampliação de 

certificações e declarações de terceiros especialistas, que legitimam as publicações. 
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Quadro 6 – Amostragem (continua). 

2010 

 

Relatório anual 

Tema: Conexão BB 

Divisão dos conteúdos: visão dos 

stakeholders 

Coordenação de conteúdo: [nome] 

Coordenação e criação: [nome] 

Criação e produção:  [nome] 

Modelo: GRI 

Versão eletrônica em PDF no site BB e  

conteúdo  também disponível em pendrive, 

ipad, iphone e móbile. 

2011 

 

Relatório anual 

Tema: Conexão BB -  Stakeholders. 

Coordenação de conteúdo: [nome] 

Coordenação e criação: [nome] 

Criação e produção:  [nome] 

Modelo: GRI 

Versão eletrônica em PDF no site BB e  

conteúdo  também disponível em pendrive, 

ipad, iphone e móbile. 

2012 

 

Relatório anual 

Bompratodos! 

Coordenação de conteúdo: [nome] 

Coordenação e criação: [nome] 

Criação e produção:  [nome] 

Consultoria: [nome] 

Modelo: GRI 

Versão eletrônica em PDF no site BB e  

conteúdo  também disponível em pendrive, 

ipad, iphone e móbile 

O título específico para performance 

ambiental. 
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Quadro 6 – Amostragem (conclusão). 

2010 

 

Relatório de sustentabilidade 

Tema: Stakeholders. 

Textos e edições: [nome] 

Projeto gráfico e produção gráfica: [nome] 

Versão impressa e em PDF 

2011 

 

Relatório de sustentabilidade 

Tema: Stakeholders 

Teste de materialidade 

Textos e edições: [nome] 

Projeto gráfico e produção gráfica: [nome] 

Consultora: [nome] 

Versão impressa e em PDF 

2012 

 

Relatório de sustentabilidade 

Tema: Stakeholders 

Teste de materialidade 

Textos e edições: [nome] 

Projeto gráfico e produção gráfica: [nome] 

Consultora: [nome] 

Versão impressa e em PDF 

 BNDES Não adotou os indicadores da GRI 

 

Fonte: criado pela autora com dados dos sites das instituições financeiras. 
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A partir da análise das ações de RSA-Sustentabilidade apresentadas pelos Bancos 

como respostas dos marcos ordenadores-legais e da alteração dos relatórios para uma 

prestação de contas, observamos, um movimento que legitima o discurso, ao afastá-lo da 

conotação negativa de ―promoção de imagem‖ associada ao marketing, e é complementado 

pela inclusão de coautores contábeis e especialistas no campo de RSA-sustentabilidade. 

Ampliam-se, também, os coautores, ao explicarem-se os departamentos que fornecem dados 

para o relatório e os responsáveis por revisões específicas (consultorias) e pelas auditorias que 

inclui uma ―declaração de garantia‖, numa trajetória que aumenta a legitimidade do 

documento, por fazer referência a saberes aceitos e certificados. 

Sobre as condições de produção das seqüenciais discursivas analisadas (recortes de 

parte dos textos dos relatórios), percebemos que os textos são ligados a instituições estáveis e 

hierarquizadas na nossa formação social, que, dessa forma, regem relações determinadas de 

sujeição e poder. A repetição dos textos nos relatórios que algumas formas de discurso se 

cristalizam. Elas se estruturam em discursos anteriores dentro de condições de produção 

semelhantes, e marcam uma determinada forma de se dizer tal coisa em tal situação. Esses 

discursos se repetem na estrutura formal, no tipo de linguagem, nos conhecimentos prévios, 

em pensamentos que estão em voga ou não. E todos, embora não percebamos, seguimos 

determinada ordem do discurso nas diferentes situações discursivas em que nos colocamos 

porque os discursos, em grande medida se repetem e se estruturam a partir dessa repetição 

(FOUCAULT, 2009). 

Se observarmos a escolha de palavras e a estruturação dos textos que são objeto desta 

primeira análise, percebemos as marcas que retomam o já-dito do discurso dessas instituições, 

diversas entre si, mas que seguem uma continuidade discursiva própria.  

Uma das primeiras coisas que chamam a atenção nos relatórios de 

RSA/Sustentabilidade é a semelhança estrutural com o discurso da qualidade total e o 

discurso de marketing e propaganda. Em especial a estrutura organizada em tópicos como 

―Missão‖ e ―Valores‖ remetem diretamente ao discurso da qualidade total. (AMARAL, 

2005). 

O autor nos diz, em sua análise, que o discurso da qualidade total tem um objetivo 

aparente de trazer novas formas de relação entre empregadores e empregados. O chamado 

―novo método de gerenciamento‖, valendo-se de novos termos para sentidos antigos, mantém 

o velho discurso de submissão da força de trabalho pelo capital. Amaral (2005, p. 171) 

aponta, ainda, que esse ―novo método de gerenciamento‖ não fala em regras, mas sim em 

valores. Para mando e ordenação temos a responsabilidade (que é de todos), não se fala em 
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empregados, mas sim em colaboradores. Ou seja, pela paráfrase e pela polissemia, a tensão 

entre o mesmo e o diferente, fala-se o mesmo com efeito de sentido do diferente. 

Ainda nesses recortes, as palavras ―desenvolver‖, ―favorecer‖,  ―contribuir‖, ―aderir‖, 

―adotar‖, ―estimular‖ remetem-nos aos discursos políticos e desenvolvimentistas. Esses 

termos mostram como o sentido de responsabilidade social se relaciona ao assistencialismo e 

à filantropia. ―Favorecer‖ e ―contribuir‖ podem ser considerados em uma mesma família 

parafrástica e não trabalham no sentido de divisão, ou justiça, trabalham o sentido da 

caridade. 

Podemos dizer que mais do que ser empresas responsáveis, é necessário mostrar às 

pessoas que elas o são, e fazer com que as pessoas acreditem e queiram isso nas empresas. A 

RSA/sustentabilidade não se vende ou compra, e talvez isso cause o estranhamento, no 

entanto, tendo em vista os padrões de comportamento que foram mostrados ao longo desse 

trabalho, a imagem de uma empresa com RSA ou sustentável tem grande importância para o 

mercado, principalmente dentro das  relações de consumo. 

A imagem veiculada ao texto é outra marca desse funcionamento assistencial do 

discurso.  As imagens utilizadas nos relatórios são geralmente de crianças pobres e negras, 

dos funcionários, de mulheres e de paisagens naturais que são usadas com intuito de gerar 

apelação e chamar a atenção do público alvo em questão. Essas imagens não foram escolhidas 

ao acaso, nem de maneira imparcial, são usadas para chamar atenção e nos fazem parar e nos 

apontam o objetivo do reclame. Da mesma maneira, a formulação de frases como ―pessoas 

sem acesso ao crédito‖ pode ser visto como uma paráfrase para uma referência comum nos 

discursos assistenciais dessa virada do século, ―os excluídos‖ 

Isso nos apontado pela mudança na direção discursiva quando se fala em 

responsabilidade social. A propaganda direta fala com você (segunda pessoa), já as ações 

sociais se direcionam aos ―que têm dificuldade de acesso‖. Essa passagem para a terceira 

pessoa é uma pista para o fato de aqueles com dificuldades e que são ajudados pelo banco não 

são os mesmo que lêem o relatório. Eles não são nem mesmo interlocutores, não são previstos 

como tal. 

Benviniste (1998, p. 248-250), em seu trabalho sobre as três pessoas estabelecidas na 

gramática clássica (eu, tu, ele), estabelece que essas classificações gramaticais não explicam 

suficientemente o funcionamento desses pronomes. Segundo o autor, falta o que ele chama de 

―correlação de subjetividade‖. Muito embora o autor trabalhe com conceitos ainda ligados ao 

estruturalismo e tenha uma definição de discurso que se afasta bastante de nosso quadro 

teórico de referência. A terceira pessoa não participa do diálogo ou da própria possibilidade 
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de diálogo, somente a primeira e a segunda pessoas têm essa possibilidade, por isso o autor 

chama a terceira pessoa de ―não pessoa‖, porque ela não está ali. Aplicando essa definição em 

nossa análise, esses excluídos são excluídos também na própria situação discursiva. Esse 

afastamento retoma o que Janine Ribeiro (2000) estabeleceu sobre o social, quando o autor 

argumenta que a ação social é externa a quem a pratica. 

A formação discursiva no processo das licitações sustentáveis está na descrição das 

práticas realizadas pelas empresas que já são exigidas por força normativa e que são 

apresentadas como fatos novos, além do que a inclusão de critérios no certame trará 

obrigações aos fornecedores no desenvolvimento de produtos e serviços e não aos bancos. 

A comparação geral e a analise das ações apresentadas nos relatórios permitiu 

verificar um movimento geral do social para o ambiental, percebido, pela metamorfose dos 

títulos, fato que nos motivou a optar por uma sequência histórica dessa organização. Trata-se 

de uma comparação que intensiva os detalhes dos relatórios de 2010 a 2012, que, embora, 

mais parecidos, estruturalmente (pela adequação a critérios internacionais de 

comparabilidade), apresentam modificações estruturais significativas. Sinteticamente, 

observamos: 

 Clara confusão dos conceitos: responsabilidade social, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável. 

 Inclusão do termo sustentabilidade em todas as áreas das instituições. 

 Alteração do termo responsabilidade social/sustentabilidade para performance 

ambiental. 

 Mudança da autoria do departamento de marketing para as áreas de Relações com 

investidores e áreas específicas de RSA/sustentabilidade. 

 Contratação de consultorias para avaliação do conteúdo nos padrões da GRI. 

 Manutenção da versão impressa. 

 Aumento no número de premiações e certificados. 

 Transição do termo RH (recursos humanos) para público interno. 

 Releitura da história da organização atuais. 

 Não há inovação nas ações de RSA o discurso se mantém pela repetição dos textos o 

que comprava uma desaceleração no movimento de sustentabilidade. 

 Alteração dos departamentos ou gerências de RSA que passaram da categoria de 

diretoria para unidades ou gerências, com diminuição do número de funcionários e 

orçamento. 
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De outro lado, as mudanças estratégicas das instituições financeiras, a partir da década 

de 1990, fez com que a intervenção social privada seguisse sob a égide da gramática das 

agências multilaterais. Com efeito, emerge a necessidade de proliferação das ações em 

RSA/Sustentabilidade inspirados nas diretrizes da ONU, como foi demonstrado ao longo 

desse capítulo. 

Cabe destacar que há um ponto de convergência entre as recomendações  da ONU, das 

diretrizes das agências multilareais, do movimento de Responsabilidade 

Social/sustentabilidade no que se refere à questão socioambiental, a saber, que para todos 

esses segmentos a problemática das desigualdades sociais e do meio ambiente, é uma 

deficiência à gestão das políticas econômicas e sociais levadas a cabo pelos governos dos 

Estados capitalistas. 

Com efeito, das discussões dos marcos ordenadores e a obrigatoriedade da legislação 

ambiental, as demandas sociais e ambientais podem ser encaminhadas satisfatoriamente a 

partir da preservação dos mecanismos de regulação do mercado, necessitando apenas da 

inserção de ajustes ao sistema capitalista, criando, portanto, uma nova roupagem para o 

capitalismo com a inserção de políticas de sustentabilidade nas estratégias das empresas, 

incluindo os bancos públicos federais. 

A partir de então, houve uma metamorfose na postura do empresariado a partir das 

novas formas de intervenção social da iniciativa privada seguindo as premissas da concepção 

de desenvolvimento sustentável inspiradas nas elaborações da ONU e de outras organizações: 

PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresarias), o FIDES (Fundação Instituto de 

Desenvolvimento empresarial), GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), Instituto 

Ethos de Responsabilidade Social, CNI (Conselho Nacional de Indústria ), CEBDS – 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, as Universidades, com 

destaque para o grupo da FGV de São Paulo. 

Surge então uma nova configuração de saber nessas áreas, essa nova vontade de saber, 

segundo Foucault (2005) considerará outra função que emerge ao mesmo tempo: gerir e 

controlar a vida numa multiplicidade (população) e o espaço extenso ou aberto. Sendo, assim, 

torna-se, provável, a constituição de um poder. Para o autor, há uma relação de força que 

constituem o poder e o saber e uma diferença de natureza, heterogeneidade: mas também 

pressuposição recíproca e capturas mútuas; e há, por último, primado de um sobre o outro. 

Primeira diferença, o poder não passa por formas, mas apenas por forças; o saber diz respeito 

a matérias formadas e as funções formalizadas, repartidas por segmentos segundo as duas 

grandes codificações formais, ver e falar, luz e linguagem; é portanto estratificado, arquivado, 
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dotado de uma segmentariedade relativamente rígida. O poder, pelo contrário, é diagramático: 

mobiliza matérias e funções não-estratificadas e procede com uma segmentaridade muito 

flexível. Com efeito não passa por formas, mas por pontos, pontos singulares que marcam a 

aplicação de uma força, a ação ou reação de uma força relativamente a outras, ou seja, a 

afetação enquanto estado de poder sempre local e instável. (DELEUZE, 2005, PG. 100-101) 

A partir desse novo saber foram desenvolvidos padrões de governança ambiental que 

são seguidos pelo empresariado brasileiro. Os Bancos seguem essas diretrizes desenvolvidas 

pelo mercado com ações de RSA/Sustentabilidade ainda  de forma muito ―cosméticas‖ que 

não são capazes de influenciar o processo decisório, principalmente na área de crédito, das 

contratações e na esfera laboral, exatamente, porque lhe faltam o poder. 

Já para os bancos esse poder é manifestado pela dependência do Estado e do sistema 

capitalista a partir da financeirização da economia, abrir mão do lucro em prol do 

desenvolvimento sustentável implicaria em perda do poder, então chegamos ao cerne dessa 

pesquisa: as instituições financeiras estão dispostas a mudar essa realidade? 

Na prática, o novo discurso da RSA/Sustentabilidade visa estrategicamente o retorno 

financeiro de tais iniciativas como veiculação da ―boa imagem‖ da corporação via marketing. 

Todavia, é certo que esse discurso tem como fundamento uma concepção de base 

pluriclassita, tentando estabelecer como sustentáculos uma obscura solidariedade em que 

todos os segmentos sociais são tomados como parceiros do desenvolvimento sustentável. 

Dentro dessas condições de produção e em relação com o discurso científicos (marcos 

ordenadores) e o meio empresarial, verificamos pela análise, que o tema RSA/sustentabilidade 

se tornou mais um processo, com metas, parametrização, padrões de qualidade, certificações, 

premiações e um padrão de publicidade: o marketing social. Dando esse caráter ao 

movimento, a formação ideológica capitalista faz, então da RSA/sustentabilidade mais uma de 

suas ―coisas de saber‖, formas homogenizadas e padronizadas de conhecimento, com valor de 

verdade. Então esses parâmetros devem ser repetidos e seguidos de forma que as organizações 

são aprovadas ou não como socialmente responsáveis, ou como empresas que se preocupam 

com a sustentabilidade. Como já vimos que nas condições de produção do mercado 

neoliberal, o sistema socioeconômico sustenta seu funcionamento pela manutenção dos 

mecanismos de competição. Contudo, por mais que esse funcionamento seja baseado na 

desigualdade, é necessário manter o imaginário da democracia. Por isso, essas normas devem 

ser ―genéricas‖ estabelecidas cientificamente e ter aplicação social. (FOUCAULT, 2008) 

 

 



  

287 

Nessa primeira fase da pesquisa verifica-se a total incapacidade do paradigma 

capitalista em dar respostas aos gravíssimos problemas sociais e ambientais que assolam a 

humanidade. As técnicas e estratégias desenvolvidas pelo sistema econômico, principalmente 

com relação ao consumo e agora com mercado da ―sustentabilidade, demonstra a 

inviabilidade da interação entre a economia e o meio ambiente, gerando um futuro marcado 

por incertezas‖. 
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7 O EIXO DO DIZER – A DESCONSTRUÇÃO DO DISCURSO DA 

“SUSTENTABILIDADE” 

 

―Nenhuma informação é falsa ou verdadeira ela é 

sempre intencional.‖ 

Luiz Felipe Serpa 

 

―Por mais que aparentemente o discurso seja pouca 

importante, as interdições que o atingem logo e depressa 

revelam a sua ligação com o desejo e com o poder. E o 

que há de surpreendente nisso, já que o discurso – como 

psicanálise nos demonstrou – não é simplesmente o que 

manifesta (ou oculta) o desejo; é também o que é o 

objeto do desejo; e já que- a história não cessa de nos 

indicar – o discurso não é simplesmente o que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, 

aquilo que se luta, o poder do qual procuramos 

apoderar-nos.‖ 

Michael Foucault 

 

7.1 Introdução: o eixo do dizer 

 

O eixo do dizer refere-se ao estudo semiolinguístico de Patrick Charaudeau que 

consiste na construção de um dispositivo de análise que não busque evidências apenas na 

superfície dos discursos, mas que possibilite um cruzamento entre o explicito e implícito dos 

atos de linguagem. Sendo assim, o eixo do fazer, buscamos da conta do explicito, daquilo que 

está aparente, segundo Charaudeua (2007) são os elementos extradiscursivos ou externo. Já o 

implícito, ou seja, aquilo que precisa ser extraído do discurso, compreende o eixo do dizer, e 

iremos contemplá-lo conforme o ditame da semiolinguística charaudeana, que o nomeia de 

dados internos. Nesse capítulo essa extração será capturada por meio das entrevistas. 

Jacques Derrida, filósofo/teórico, franco-argelino, desenvolveu um novo pensamento 

filosofico: a noção operativa da desconstrução. A desconstrução não é um sistema filosófico 

como outros, tampouco, um esquema de leitura. Trata-se de um modo de ler textos que 

subscrevem um certo conceito de estrutura centrada, conceito este cujo solo comum com uma 

metafísica da presença que Derrida procura desvelar. Desconstruir é trabalhar as aporias dos 

grandes discursos pelos quais foram escritas as histórias do ―ocidente‖ e do ―pensamento 

ocidental‖ enquanto tais, ou seja, enquanto histórias de construção de identidade a si – a 

identidade como‖essência‖ ou ―natureza‖ – e de como estas histórias procuram apagar a 

condição destes conceitos como conceitos construídos. Essa tentativa de apagamento deixa, 

necessariamente, rastros, e é com eles que lida a des-construção: ela não indica como se 

poderia ter evitado determinados equívocos na história do pensamento; ela demonstra como 
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este pensamento se fez enquanto tal justamente ao reeleger para fora de sua totalidade a 

possibilidade de equivoco. 

 

―Utilizado pela primeira vez por Jacques Derrida em 1967 na Gramatologia, o termo 

‗desconstrução‘ foi tomado da arquitetura. Significa a deposição decomposição de 

uma estrutura. Em sua definição derridiana, remete a um trabalho do pensamento 

inconsciente (‗isso se desconstrói‘), e que consiste em desfazer, sem nunca destruir, 

um sistema de pensamento hegemônico e dominante. Desconstruir é de certo modo 

resistir à tirania do Um, do logos, da metafísica (ocidental) na própria língua em que 

é enunciada, com a ajuda do próprio material deslocado, movido com fins de 

reconstruções cambiantes.‖ (WOLFREYS, 2009, p. 9). 

 

Portanto, para Derrida (WOLFREYS, 2009), a desconstrução e a identidade – conceito 

idealista de identidade tributária de um pensamento logocêntrico que privilegiou a razão, a 

voz, a presença. Uma releitura percorrer um certo ― caminho da diferença‖, o qual aponta, nos 

próprios textos que corroboram a ideia de identidade a si, os rastros das diferenças deixadas 

pela metafísica da presença. Isso não seria, claro postular uma metafísica da ―ausência‖, mas 

colocar em perspectiva a própria metafísica enquanto campo de produção do binarismo 

chamado por Derrida de ausência/presença. Des-construir é desempenhar um gesto duplo, 

invertendo a oposição e deslocando a estrutura, sendo assim é possível pelo filosofo uma 

releitura de um conceito, por meio da dês-construção, para analisar a sua real intencionalidade 

e verificar realmente quais são os atores e seus reais interesses na formação de um novo 

conceito. 

 

7.2 Análise das entrevistas 

 

7.2.1 Considerações preliminares 

 

As entrevistas foram realizadas, após o agendamento, iniciavam-se com um 

esclarecimento sobre as intenções da pesquisa, seguido de um termo de consentimento 

(apêndice), no qual nos comprometemos a preservar o sigilo da identidade do entrevistado. 

Desta forma, as entrevistas foram realizadas com um roteiro semiestruturado, que serviu de 

base para orientação no início dos diálogos, no decorrer deixamos o entrevistado falar de 

forma espontânea sobre os temas. 

Exceto o BNDES, que não permitiu a realização das entrevistas, suas respostas foram 

encaminhadas por email, as demais ocorreram em salas de reuniões, junto ao local de 

funcionamento da área de RSA/Sustentabilidade dos Bancos, na Secretaria do TCU e MMA. 
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Os entrevistados ocupavam cargos de direção, gerência e a maior parte deles eram técnicos 

das áreas de RSA/Sustentabilidade e de Compras, na faixa de 30 e 50 anos, com o tempo de 

trabalho oscilando entre 2 a 8 anos. 

Foram 20 entrevistados sendo 5 executivos, 10 técnicos das áreas de 

RSA/Sustentabilidade e Compras dos Bancos; 2 Auditores do TCU e 1 analista do MMA. O 

maior obstáculo foi a agenda dos entrevistados devido a dificuldade de conseguir um horário 

de forma a não intervir nas atividades dos participantes. 

Dentro dos bancos verificamos que o modo de se expressar muda conforme o cargo, a 

maioria dos técnicos tinha receio de pronunciar sobre o tema, a fala então é direcionada para 

sugestões de ações, de forma propositiva. Já os decisores reproduzem o discurso institucional 

da empresa, afirmando que os bancos possuem uma estratégia de RSA/Sustentabilidade com 

ações específicas, praticamente repetem os textos dos Relatórios dos bancos e dos 

documentos oficiais. 

Outro fator a se destacar é a oscilação do tempo de serviços nas áreas de 

RSA/Sustentabilidade, tinham funcionários recém-chegados no departamento e outros que 

permanecem na área desde a sua concepção.  Soma-se a esse fator a sensação de mudanças 

permanentes já que os Bancos pesquisados estão passando por constantes alterações na 

estruturação e nos quadros gerenciais, que remetem a uma situação de ineficiência porque não 

conseguem estruturar e dar seguimento ao que foi planejado. 

 

―Estamos passando por mais uma reformulação. Antes na área ambiental pertencia a 

parte de saneamento, depois foram criadas duas áreas, uma social e outra ambiental. 

Acreditem éramos separados, agora voltamos a ficar juntos novamente.‖ 

 

―Já mudamos várias vezes, tanto de local físico, quanto de estruturação, já me perdi 

como somos chamados agora...‖ 

 

―Antes quando começou todo o clamor pela sustentabilidade éramos uma diretoria 

com um corpo técnico respeitável, agora somos uma Unidade, perdemos espaço e 

poder...‖ 

 

A formação acadêmica dos funcionários é bastante diversificada, dos entrevistados 

tínhamos desde biólogos, administradores, advogados, geólogos, sociológos, dentre outros. 

Trata-se de um fator positivo já que o tema RSA/Sustentabilidade tem como características a 

interdisciplinaridade
81

 que exigem um conjunto de conhecimentos. Por outro lado, a formação 

                                                 
81

 A interdisciplinaridade é a qualidade daquilo que é interdisciplinar (aquilo que se realiza com a cooperação de 

várias disciplinas). O termo foi assim apelidado pelo sociólogo Louis Wirtz e foi publicado pela primeira vez 

em 1937. A interdisciplinaridade implica a existência de um conjunto de disciplinas interligadas e com 

relações definidas, que evitam desenvolver as suas actividades de forma isolada, dispersa ou fraccionada. 

http://conceito.de/interdisciplinaridade
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específica para o tema RSA/Sustentabilidade é bastante incipiente. Os entrevistados 

manifestaram que os funcionários que assumem na área chegam sem uma base conceitual e 

vem geralmente de setores negociais ou de outras áreas que deixaram de existir na estrutura 

organizacional. 

 

―[...] Com vim de outra área eu não tinha noção do tamanho da discussão e dos 

desafios.‖ 

 

―Acabei de chegar à área e realmente é outro mundo.‖ 

 

― Criamos um grupo específico para criar uma metodologia de compras sustentáveis, 

acreditem, os participantes que foram indicados não tinham nenhum conhecimento 

sobre tema, tivemos que começar do zero, deu muito trabalho e perdemos muito 

tempo.‖ 

 

―Tínhamos um grupo específico para discutir os temas de RSA na empresa e a cada 

reunião os membros eram alterados, ficava difícil disseminar o tema, porque 

tínhamos que começar a explicar tudo de novo.‖ 

 

Os Bancos têm cursos específicos para formação dos funcionários na área de 

RSA/Sustentabilidade tais como MBA, oficinas, palestras, cursos internos e programa de 

graduação e pós-graduação com bolsas com pagamento de mensalidades e alguns como 

doutorado e mestrado com liberação do trabalho para a conclusão do curso. Já na 

Administração Pública o incentivo ainda é bem pequeno para essas áreas, falta pessoal 

qualificado. O que geralmente acontece como depoimento dos funcionários e que os colegas 

que se aperfeiçoam geralmente deixam o setor ou pedem demissão e assim a empresa ou o 

setor público permanecem com a carência de pessoal qualificado. 

 

―O que falta é pessoal qualificado. Existe uma carência muito grande nas áreas que 

demandam novas tecnologias, por exemplo, o crédito de carbono.‖ 

 

―Na administração pública faltam técnicos especializados no tema.‖ 

 

―A exigência de curso superior em qualquer área para realização do concurso, faz 

com que tenhamos uma multiplicidade de conhecimento, na maioria são contadores, 

economistas e advogados. Falta gente nessa área.‖ 

 

―Muitos colegas estudam, viram doutores e vão embora.‖ 

 

 

                                                                                                                                                         
Trata-se de um processo dinâmico que procura solucionar diversos problemas de investigação. A importância 

da interdisciplinaridade surge com o próprio desenvolvimento científico-técnico, que deu origem ao 

nacimento de numerosos ramos científicos. Esta dinâmica fez com que a necessidade de integrar situações e 

aspectos para criar conhecimentos seja cada vez maior.  Disponível em 

<http://conceito.de/interdisciplinaridade> 25.09.2013. 

http://conceito.de/interdisciplinaridade
http://conceito.de/interdisciplinaridade
http://conceito.de/interdisciplinaridade
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7.2.2 Começando a desconstruir 

 

7.2.2.1 Evolução natural do conceito de sustentabilidade 

 

O tema RSA/Sustentabilidade começou a ser gestado nos Bancos a partir de 2002. 

Passaram-se então a abordar conceitos como: cidadania, equidade, participação, qualidade de 

vida, respeito ao meio ambiente, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade que alteram as mudanças estratégicas das instituições financeiras que foram 

incorporando os temas tendo como referencial as diretrizes das agências multilaterais e da 

ONU que ditavam as regras para que uma empresa possa ser considerada ―socialmente 

responsável‖ ou ―sustentável‖. 

O discurso da RSA/Sustentabilidade constituiria dessa forma um espaço de discursivo 

onde, sobre o primado do interdiscurso, enunciados e termos pertencentes às duas formações 

trabalham num processo de ―delimitação‖ recíproca e ―tradução‖ generalizada de discursos e 

termos que transitam de uma a outra. 

Os funcionários que estão há pouco tempo na área de RSA/Sustentabilidade afirmaram 

ter pouco conhecimento sobre o conceito de sustentabilidade, destacaram que tema é bastante 

subjetivo. Uma das principais barreiras para o entendimento do conceito foram as mudanças 

ocorridas na sua formação do conceito: 

 

―Não tenho noção do conceito propriamente dito.‖ 

 

―É difícil entender o conceito que já mudou tanto começou com Responsabilidade 

social, desenvolvimento sustentável e hoje sustentabilidade.‖ 

 

―Tudo é muito subjetivo, espiritual.‖ 

 

―Conceito muito técnico, difícil de ser compreendido.‖ 

 

―Responsabilidade social e sustentabilidade nas empresas vejo como um único 

conceito.‖ 

 

―Temos um conceito único na empresa que foi incorporando a estratégia do banco.‖ 

 

―Temos uma política de desenvolvimento integrada que inclui o desenvolvimento 

sustentável justamente por sermos um banco de fomento nossa maior preocupação é 

com o desenvolvimento do país, aliado com as políticas de sustentabilidade. Temos 

estratégias para ser o ―mais sustentável‖ até 2015.‖ 
 

Verifica-se nas últimas frases que há uma mudança no discurso que assume o a fala 

institucional, já os primeiros apresentam uma visão própria do tema  sem reprodução dos 

textos oficiais. 
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Como discurso que emerge no ambiente empresarial, mais especialmente nos setores 

de marketing e gestão, a RSA/Sustentabilidade traz consigo uma visão de negócios, embora 

haja um esforço na tentativa pelos gestores dos bancos de retira - lá, os funcionários ainda 

acreditam que o tema está marcado pela ótica do management (ou gestão) com definição de 

metas, que ilustramos com partes das falas dos entrevistados. 

 

―O Banco não tem política de sustentabilidade, tudo para fora, nada para dentro. 

Tudo é propaganda é papo.‖ 

 

―Um discurso complicado.‖ 

 

―Muito marketing, é mais um produto na prateleira.‖ 

 

―A maneira como estamos fazendo não passa de marketing.‖ 

 

―Vejo a sustentabilidade como visão de resultado.‖ 

 

―O tema sustentabilidade passou a ser definido por metas, não é contraditório? Hoje 

temos uma área que na verdade virou gestora de indicadores externos de 

RSA/sustentabilidade e nós funcionários somos obrigados na última hora a correr 

atrás de números para atender as demandas.‖ 

 

―Os funcionários são cobrados o tempo todo para cumprir as metas negociais não há 

tempo para pensar em sustentabilidade [...].‖ 

 

―Para os decisores acredito que seja muito heterogêneo o tema, pois a 

sustentabilidade passa a ser mais um eixo, muitas vezes confundido com metas.‖ 

 

―O Banco é antagônico, existe meta pra tudo, pressão para funcionários cumpri-las, 

que é enorme, até para o cumprimento do plano de ação de RSA.‖ 

 

Constata-se perante as entrevistas que a expressão sustentabilidade expressa a 

ideologia do termo ―pressão‖ para o cumprimento das metas negociais, que deve ser aceita 

pelo conjunto de indivíduos na sociedade para a reprodução do capital. 

 

7.2.2.2 A gestão ambiental 

 

Do ponto de vista gerencial as áreas de RSA/Sustentabilidade não tem poder para 

impor mudanças estratégicas são consideras areas propositivas e como destacam alguns 

executivos, essa é a maior dificuldade para disseminação do tema. 

 

―A nossa área é propositiva. Não temos poder decisório.‖ 

 

―Tudo que aconteceu foi uma provocação nossa.‖ 

 

―Não temos gestão essa é a verdade, seguimos o momento e a política.‖ 
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Outro ponto que foi destacado pelos entrevistados é a falta de orçamento para as áreas. 

No início do movimento as empresas para se adaptarem a nova demanda de RSA, criaram 

gerencias, superintendências e até diretorias. Hoje, essas áreas foram reduzidas exclusive com 

a diminuição do quadro pessoal e do orçamento. 

 

―É surreal querer fazer sustentabilidade sem gastar. Isso é o ponto crucial [...].‖ 

 

―Criar uma especificação de capitalização de sustentabilidade, isso é fato.‖ 

 

―Somos baratinhos!‖ 

 

―É preciso gastar com a sustentabilidade.‖ 

 

―Isso demanda uma estrutura, técnicos, faz-se necessário gente pensando em ações 

concretas no âmbito da sustentabilidade, sem dinheiro realmente não dá!‖ 

 

―Querem ações específicas, mas sem custo, então ficam com ações ―pequenas‖ e que 

não atendem o real objetivo.‖ 

 

As faltas de indicadores e de orçamento comprovam que a inexistência da gestão, 

fatores destacados pelos próprios executivos nas entrevistas. O maior ponto de intersecção das 

entrevistas foi o entendimento de que não existem indicadores para a sustentabilidade. 

 

―A preocupação do banco é com o econômico e financeiro, não adianta apresentar 

projetos sem números, isso é fantasia.‖ 

 

―Temos poucos indicadores, isso é um problema, porque sem números não vamos 

conseguir nada dentro da empresa.‖ 

 

―Na verdade não temos indicadores. Essa falta é o motivo da correria na época de 

responder o DJSI e o ISE.‖ 

 

―É difícil mensurar a sustentabilidade. Aliás, acho que é impossível.‖ 

 

―A administração pública não tem indicadores de sustentabilidade, isso é um fato.‖ 

 

―O maior problema para o controle externo é a falta de indicadores específicos nessa 

área.‖ 

 

7.2.2.3 A institucionalização/As respostas 

 

Podemos observar que a dinâmica organizacional, envolvendo a cultura competitiva 

no sistema financeiro, evolui também no campo de RSA/Sustentabilidade, conforme já visto, 

com a criação dos departamentos, a inclusão do tema no planejamento estratégico e nas 

diretrizes, que integra necessariamente, o discurso e as ações dos bancos. A atuação em 
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escala, replicação de ―boas práticas‖, e montagem de grupos e estruturas de trabalho moldam 

o discurso, num escopo de condutas possíveis. 

 

―Existem ações específicas criadas pelo mercado que virou tendência e todos 

sequem a mesma cartilha.‖ 

 

―Todo mundo faz da forma mais fácil e seguem uma receita já ditada pelo mercado.‖ 

 

―As ações são muito pequenas diante de tanto tempo de discussão, pelo que sei 

desde a década de 1990 vêem se discutindo isso e até agora só temos ações que 

foram ditadas pelo mercado.‖ 

 

―Temos ações isoladas com alguns produtos.‖ 

 

As ações desenvolvidas pelos bancos e pela administração pública ainda estão focadas 

no âmbito administrativo, isso foi unanimidade entre os entrevistados, com, por exemplo, 

ações de ecoeficiência, tais como redução de consumo de materiais, separação e reciclagem 

de lixos, redução do consumo de água e energia e projetos sociais. Do ponto de vista negocial 

os produtos desenvolvidos pouco influenciaram na mudança do cenário ambiental e social, 

interessante  que somente um participante citou os princípios do equador como técnica de 

análise do risco ambiental nos financiamentos. 

Outra característica marcante na entrevista foi que os técnicos ao citarem as ações de 

RSA/sustentabilidade descrevem-nas primeiramente e depois propõem suas sugestões, já os 

executivos repetem o discurso oficial. 

 

―Um grande exemplo é o projeto de coleta de lixo, separam-se os materiais e depois 

são misturados no caminhão da coleta. Poderíamos ter um projeto de coleta de lixo 

seletiva restrita aos grandes geradores de lixo e fazer um trabalho realmente que 

atendesse toda linha de produção desde a coleta até o aproveitamento do lixo, como 

por exemplo o financiamento das usinas de aproveitamento de lixo, é com isso 

poderíamos gerar energia limpa e comprar créditos de carbono.‖ 

 

―Tem que gerar ganho para o banco para emplacar qualquer projeto.‖ 

 

―O crédito de carbono é meio termo para limpar a consciência de quem polui.‖ 

 

―Temos ações preocupadas com a ecoeficiência, coleta de lixo, recondicionamento 

de cartuchos, papel com baixo teor de cloro, lâmpadas eficientes [...]‖. 

 

―Várias ações foram tomadas para reduzir o desperdício do papel, por exemplo, 

reduzimos os textos nos extratos, diminuímos os gastos com propaganda, os clientes 

podem optar para a não emissão da fatura do cartão de crédito.‖ 

 

―Foi criado um fundo socioambiental, com recursos de 2% do lucro da instituição 

para financiar projetos socioambientais de comunidade de baixa renda.‖ 

 

―Os terrenos utilizados para a construção são atestados com um selo que verifica o 

nível de contaminação do solo.‖ 
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―Nas agências não oferecemos produtos para os clientes com foco na 

sustentabilidade e sim naqueles que estamos precisando fechar a meta. É uma 

correria para conseguir.‖ 

 

―Seguimos as diretrizes dos princípios do equador para analise do risco ambiental.‖ 

 

Os Bancos Públicos Federais, a partir dos modelos decisórios, apresentam-se como 

espaços definidores da interação dos atores envolvidos no debate finanças/meio ambiente.  

Por um lado os bancos operam seu poder decisório não só diretamente no financiamento de 

longo prazo, mas também por sua capacidade indireta de definir o caráter e o direcionamento 

das decisões de investimento de longo prazo das empresas de grande porte, principalmente o 

BNDES e o BB. A maior contribuição dos Bancos com o meio ambiente seria portanto a 

inclusão de critérios socioambientais que pudessem modificar a decisão final de financiar ou 

não projetos que degradem o meio ambiente. 

Por outro lado, ao funcionar como locus da decisão de financiamento, os bancos 

absorvem toda a inteligência ensejada pela dinâmica operacional de tais processos, integrando 

em suas bases de dados a quase totalidade dos documentos, dispositivos legais, pareceres, 

justificativas técnicas, manifestos de governança, análise de crédito e circunstâncias 

relacionais dos atores envolvidos.   

A principal implicação prática é o divórcio entre os métodos tradicionais de avaliação 

de projetos e as possibilidades de interpretação jurídica em uma moldura ambiental que 

incorpore tais externalidades, levando a um severo questionamento quanto a adequação dos 

modelos decisórios atualmente em uso na mediação da relação decisão de investimento-

financiamento. 

Foi constatado durante as entrevistas que algumas áreas negociais não aceitam as 

proposições oferecidas pela área de RSA/sustentabilidade são consideras áreas de barreira. 

 

―Como ações de sustentabilidade podemos destacar a aderência da instituição aos 

princípios do equador, protocolo verde, financiamento de mecanismos de 

desenvolvimento limpo, inclusão da variável ambiental na análise do crédito e do 

risco ambiental nos empreendimentos financiados pela instituição.‖ 

 

―Não temos uma metodologia de análise do risco ambiental nos financiamentos 

tentamos uma vez mais não conseguimos [...].‖ 

 

―Temos alguns indicadores de habitação, no saneamento nossa área não interfere.‖ 

 

―Até hoje temos obstáculos para colocar em prática as ações, principalmente com os 

altos gestores e determinadas áreas comerciais.‖ 

 

―A área de produtos é a mais resistente. A área de cartões está totalmente fechada 

para nós.‖ 
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7.2.2.4 E as licitações sustentáveis 

 

O processo de compras sustentáveis ou licitações sustentáveis apresentam as mesmas 

deficiências das ações de sustentabilidade. Com um diferencial, já que se trata de um tema 

mais recente o nível de desconhecimento é bem maior. 

 

―Não tenho conhecimento do conceito propriamente dito. Dentro da nossa área seria 

comprar sem agredir o meio ambiente ou tentar minimizar as agressões [...].‖ 

 

―A lei deferia determinar o conceito. O Art. 3º da Lei foi alterado e incluíram o 

princípio do desenvolvimento sustentável para preencher uma lacuna da lei e por 

outro lado o banco tem que observar as diretrizes das sociedades anônimas e gerar 

lucro, ficamos numa encruzilhada.‖ 

 

―Realmente ninguém sabe o que é e o que fazer, a falta de conhecimento é o maior 

obstáculo.‖ 

 

―Tudo é muito declarativo, fica muito genérico e não uma norma específica que diga 

o que fazer. É difícil visualizar e comprovar todo o processo de produção de um 

produto.‖ 

 

A justificativa pelo produto ou serviço sustentável é apontada pelo entrevistados como 

maior obstáculo para o processo, como a licitação visa a eficiência geralmente pela compra de 

um produto com qualidade e menor preço, hoje, dificilmente, o produto sustentável teria 

como concorrer com os demais produtos do mercado.  

 

―O maior problema é como justificar a compra de produtos mais caros e a falta de 

metodologia, geralmente um produto com tecnologia sustentável é bem mais caro.‖ 

 

―Nas compras sustentáveis, a tecnologia utilizada ainda é muito cara, um grande 

exemplo, foi quando o banco começou a utilizar o papel reciclado, as cópias ficavam 

ilegíveis, necessitavam de máquinas especiais, então o custo seria muito alto para o 

banco. A tecnologia não é universalizada fica restrita a um número limitado de 

fornecedores e fabricantes o que inviabiliza a concorrência, fazendo com que o 

produto fique mais caro.‖ 

 

―Nas compras sustentáveis o maior problema está em comprovar que um produto é 

sustentável, como justificar se um produto é ou não sustentável? O banco não tem 

como fiscalizar toda a cadeia produtiva.‖ 

 

―Justificar a compra de um produto mais caro sem indicadores é inviável.‖ 

 

―Vira uma bola de neve, o governo começar exigir sustentabilidade e a empresa 

sempre esbarra no problema do preço.‖ 

 

―Já o Banco que compra em grande quantidade, a variável custo é sempre observada, 

sempre o menor preço, pode acreditar.‖ 
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A lei de licitações, ao tratar do impacto ambiental, sempre o situa nas etapas de projeto 

básico ou executivo (artigos, 6º, IX e 12, VII), ou seja, no momento de planejamento ou de 

definição do serviços a ser contratado ou da especificação do produto a ser encontrado. É 

nesse momento que os técnicos apontaram a dificuldade de fazer essa especificação, porque o 

produto deve ser avaliado no mais amplo sentido, desde as tecnologias e processos utilizados 

em sua fabricação até a sua destinação final. Assim como os bancos e os fornecedores 

apresentam dificuldade de fazer esse controle, isso demandaria pessoal qualificado e formas 

específicas de controles internos e externos. 

Sendo assim os bancos como a administração pública apresentam programas de 

compras sustentáveis que caminham para o mesmos objetivos dos projetos de ecoeficiência, 

com ações de redução de consumo, reciclagem  e compra de matérias considerados 

ambientalmente corretos pelo mercado, como por exemplo a madeira certificada. Na parte 

contratual os termos são declarativos, os bancos incluíram cláusulas nos contratos onde o 

próprio fornecedor declara que não utiliza mão-de-obra escrava ou infantil e que atendem a 

legislação ambiental. 

 

―Temos ações isoladas com relação a alguns produtos, tais como madeira 

certificada, papel com certificações, reciclagem de papel, recondicionamento de 

cartuchos, aparelhos tecnologias que não usam determinados elementos químicos 

[...].‖ 

 

―Algumas ações já foram feitas antes dessa nova onda. Foram incluídas clausulas 

gerais relacionados a proteção ao meio ambiente, a não utilização de mão de obra 

escrava e trabalho infantil, totalmente declarativa, não temos como fiscalizar [...].‖ 

 

―Tudo é muito declarativo, fica muito genérico e não há um norma específica que 

diga como fazer. É difícil visualizar e comprovar o processo de produção de um 

produto.‖ 

 

―O banco tem política de compras sustentáveis como materiais inservíveis para o 

banco, mas ainda em condições de uso devem ser retirados com cuidado para 

posterior doação ou reciclagem; exigimos certificações ambientais com relação a 

compra de móveis, para a compra de papéis exigimos a apresentação da certificação 

de cadeia de custódia, segundo ao padrões estabelecidos pelo Cerflor [...].‖ 

 

Essas ações refletem a ausência de uma definição normativa clara e abrangente que 

defina primeiramente o que é licitação sustentável e o modo de operar essa prática. O conceito 

é aberto, devendo ser associado a cada situação de acordo com os parâmetros normativos e 

científicos de cada caso. 
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―A lei prevê a disputa de preços, produtos mais vantajosos, a ampla participação, 

preferência de produtos naturais, a participação das pequenas empresas e agora o 

desenvolvimento sustentável. Como fazer diante do antagonismo dos próprios 

princípios?‖ 

 

―No processo de compras cabe ao gestor verificar se pode ou não incluir critérios de 

sustentabilidade no edital. E chega-se a conclusão como fazer?‖ 

 

―Falta um decreto regulamentar que mostre como fazer.‖ 

 

7.2.2.5 Controle interno 

 

Os problemas apresentados no processo de compras sustentáveis foram os mesmos 

para as ações de sustentabilidade, se não existe um decreto regulamentador e indicadores não 

temos parâmetros de conformidade, portanto o controle interno fica prejudicado. O tamanho 

da empresa e a diversidade de cada região são fatores que prejudicam a implementação do 

processo. 

 

―Não temos metodologia e logo não temos indicadores.‖ 

 

―O maior problema está na fiscalização e no controle.‖ 

 

―Não temos como fiscalizar o Banco é muito grande e não tem indicadores.‖ 

 

―Como exigir e fiscalizar uma agência por exemplo que é está localizada no interior 

do Amazonas, com outras prioridades, como exigir ações sustentáveis numa região 

com tantos problemas [...].‖ 

 

―Temos alguns indicadores de alguns produtos como papel, cartucho, água, 

consumo de energia, falta muito [...].‖ 

 

7.2.2.6 Controle externo 

 

Dentre as entrevistas realizadas a que nos chamou mais atenção foram as do Tribunal 

de Contas da União, que representam os parâmetros de legalidade/conformidade. A 

sinceridade e a clareza com relação ao tema foram primordiais para a conclusão da tese.  

Segundo os auditores a preocupação maior do TCU é com relação aos parâmetros 

quantitativos para os gastos da Administração Pública, ou seja, até quanto um órgão poderá 

investir em produtos e tecnologias sustentáveis. Para os técnicos existe um problema em 

grande escala porque representa uma alteração no modelo de produção, com novas 

tecnologias, que afetam tanto a Administração Pública quanto aos fornecedores e comunidade 

científica.  
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Trata-se, ainda de ações declarativas e a falta de uma metodologia com indicadores 

específicos impedem a atuação do Tribunal, que só pode agir de forma provocativa por meio 

da representação de terceiros e das auditorias. 

 

―Temos uma preocupação constante com compras sustentáveis que são os 

parâmetros quantitativos até quanto a administração pode gastar em um produto 

sustentável?‖ 

 

―É uma tarefa extremamente penosa para chegar a uma situação ideal diante de 

tantas tarefas a serem realizadas pelo tribunal, trata-se ainda de uma declaração de 

princípios do que uma prática. Como avaliar? Como estabelecer parâmetros? Como 

não excluir participantes? Para um auditor que  necessita de parâmetros de 

legalidade para conformidade, nesse caso, ainda não existe um decreto 

regulamentador, a sensação é de uma declaração de princípios, e cada um faz de um 

jeito na administração pública, na verdade, não tem nada ainda na administração 

pública.‖ 

 

―Na verdade, os órgãos não estão fazendo nada, falta experiência e pessoal 

qualificado principalmente na administração direta.‖ 

 

―A linha do TCU é proativa, somente com a representação de terceiros é que o 

tribunal poderá agir, só tivemos dois casos até agora [...].‖ 

 

―O Estado passa uma orientação para os órgãos terem licitações sustentáveis mas 

não dizem como ―fazer‖, só depois de termos as ações implementadas e que o TCU 

poderá agir.‖ 

 

―A linha de licitações para TCU tem dois riscos: o primeiro o aumento de custo 

porque exige uma nova cadeia de produção e isso realmente encarece o produto; 

segundo poderá restringir a participação. É um grande risco, talvez seja por isso que 

ninguém quer fazer. Como chegar a um denominador comum: realmente teremos 

que estabelecer estudos mais concretos de médio prazo para criar uma metodologia. 

Vejo uma dificuldade enorme de antecipar uma metodologia porque todo aparato de 

controle externo vai na linha financista-econômica.‖ 

 

―Na vida nada se cria, tudo se copia. Estamos esperando alguém iniciar a criação, e 

ai está a dificuldade quem vai iniciar [...].‖ 

 

―Temos leis estaduais mais avançadas como a do MA e de MG [...].‖ 

 

7.2.3 Enfim, a desconstrução 

 

A palavra desconstrução é formada pelo prefixo des- significando reversão, separação, 

desfazimento ou desmantelar, ou uma partida de algum lugar, é operativo. Como certos 

exemplos dos prefeixos de-, des- funciona para produzir verbos compostos a partir de suas 

formas simples quando o sentido produzido tem a ver com um reverso de uma ação ou efeito. 

Por exemplo o verbo Alojar, originalmente no latim laubia ou laobia é usado para indicar 

uma moradia temporária em vez de permanente.  Já desalojar significa fazer sair alguém da 

moradia, do alojamento. Com relação ao des- de desconstrução, o prefixo tem a mesma 
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função de desalojar, isto é, o oposto de construção, desmanchar, desmantelar e assim por 

diante. 

Desconstrução tem a ver com um ―desmantelar‖, de algum modo, aplicado ou 

mecânico e utilitário, o anúncio silente de um interesse em construções, interpretações 

(construals), e uma apreensão daquilo que está em e de construção, que faz isso tudo 

combinar-se como se fosse uma identidade não diferenciada unificada, plena. O que é 

anunciado na contra-assinatura da desconstrução, daquilo que concerne a intepretação e 

construção, é o trabalho de uma análise que de-pende (pendura-se, suspende-se de) do 

cuidadoso e paciente traçar de construção e interpretação. Tudo de-pende da cuidadosa e 

paciente reiteração de estruturas e formas gramaticais, semânticas, sintáticas, materiais, 

ideológicas, culturais, históricas, políticas, ontológicas, fenomelógicas etc. É procurar por 

aquilo que desiste e assim está descôngruo na suposição, des côngruo da harmonia em 

qualquer forma, estrutura, ou identidade. Como conseqüência, é por meio da análise que 

ocorre aí uma abertura daquela forma ou significado para além dele mesmo, retirando da 

diferença não racional ou incôngura dentro da mesma da qual todas as identidades de-

pendem. ( WOLFREYS, pg. 42,2009). 

Vimos no decorrer do trabalho que o conceito de RSA/sustentabilidade foi construído 

a partir das discussões em torno dos marcos ordenadores do desenvolvimento sustentável e da 

necessidade de ―adaptação‖ das empresas ao novo mercado e da legislação. Diante dos textos 

analisados e das entrevistas verificamos que os conceitos se tornaram sinônimos na ótica dos 

técnicos e dos gestores. 

O termo sustentabilidade implica equilíbrio do ponto de vista da ecologia. Trata-se de 

uma condição ideal, de quase reversibilidade e, por conseguinte, de energia livre próxima de 

nula, e, assim sendo, em geral de um caminho não espontâneo, instável e anulável por 

qualquer pequena perturbação, e que só pode ser atingido e mantido de forma aproximada e 

sob condições muito especiais, que ainda requerem trabalho incremental contínuo, acúmulo e 

armazenamento progressivos de energia, configurando energia livre passível de conversão em 

trabalho útil continuadamente positiva e igualmente acumulada de forma incremental, pois 

somente no estado idealizado de reversebilidade perfeita a energia livre, embora se tornando 

nula, dar-se-ia ainda assim a custa de variação de energia térmica, e,  portanto, de desperdício 

e aumento de desordem devido à entropia, ou seja, a busca por estabilidade, diante da 

desordem do universo e que nos sentencia inexoravelmente, e sem que nada precisemos fazer 

para isto acelerar, a cada vez menos alternativas por fontes de energia e à progressiva inópia 

de demais recursos para conservação em trabalho útil que nos interesse à sobrevivência 
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(CARVALHO, 2011). Sintetizando em palavras bem simples: desequilibramos o Universo 

por meio das ações humanas e o próprio Universo encontrará uma forma natural de 

reequilibrá-lo, mas, a forma como a natureza irá fazer e o momento e que não sabemos.  

O que sugere nos condenar a termos que nos esforçar para impor maior ordenação ao 

que temos infligido ao planeta, pelo menos enquanto nos capacitamos para também nos 

tornar-mos coadjuvantes ativos da desordem expansionista do Universo além das fronteiras 

terrestes. 

Exige, portanto, entre outros desafios, que haja sempre suficiente abnegação para que 

o desempenho econômico esteja irrestritamente subordinado a uma conciliação equilibrada 

com a justiça social e com meio ambiente. A partir desse tema surge então o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que implica o que deixaremos para as futuras gerações, em 

termos de meio ambiente saudável e de disponibilidade de recursos naturais para que também 

possam sobreviver e prosperar, um conceito que foi discutido por anos e que ao final chegou a 

mesma conclusão das ciências ambientais: o equilíbrio. A partir daí o termo Sustentabilidade, 

que insere o conceito de desenvolvimento sustentável requer uma nova ordenação para o 

sistema econômico. 

Na definição dos entrevistados os termos se confundem e são colocados como 

sinônimos também de Responsabilidade Social. Trata-se, de conceitos pré-construídos, como 

afirma Michel Pêcheux (2011, p. 47), na qual o autor afirma que o pré-construído é resultado 

da interpelação ideológica, sendo graças a essa interprelação que se produzi o efeito de 

correspondência direta entre a realidade e o sentido. 

Contudo, devido às condições de produção do sistema capitalista, há uma relação 

polissêmica, tendo em vista que ―social‖ em determinados momentos, pode rementer ao 

assistencial. Assim, na relação polissêmica entre o sentido ―pré-construído‖ e o sentido 

―(re)tomado do termo nessas condições de produção, o discurso delimita a sociedade com 

―própria‖, marcando que não se trata do ―social‖, da ―assistência social.‖ 

Na definição do sujeito, a RSA/sustentabilidade é uma atividade da empresa, ou seja, 

ela trabalha no sentido de uma ação positiva, mesmo que se trate de um ―exercício planejado e 

sistemático‖, mesmo assim, é um exercício, ou seja, uma resposta demanda pelas forças das 

discussões e do mercado. 

A lista do que deve ser levado em consideração nesse exercício estabelece uma série 

de ações que devem ser considerados pelos gestores, estabelecendo uma ordem de prioridades 

em que ações sociais e relacionadas ao meio ambiente vêm depois dos direitos humanos e 

trabalhistas, o que justifica a imposição de metas pelos bancos e a busca pelo lucro. 



  

306 

É interessante pensar que a responsabilidade é algo que se pratica, se levarmos em 

conta o sentido de responsabilidade na ciência jurídica. Ser responsável por alguma coisa ou 

alguém, parece ser substituído no discurso sobre responsabilidade social por práticas ou 

ações. Então, o que era responder por suas práticas e ações e/ou consequências das mesmas, 

do ponto de vista legal, se transforma em ―praticar esses ou aqueles valores‖. 

Outro fator é a ―condução dos negócios com responsabilidade social‖. Essa 

localização das práticas da RSA entra em contradição com social, ou pelo menos um dos seus 

sentidos possíveis: o sentido de público e de relativo à sociedade. A condução de negócios de 

uma empresa, mesmo de um banco, não é feita em âmbito social, ela é privada, fechada. 

Assim, nós temos essa ética interna dada pela prática de RSA nos negócios, que será refletida 

nas relações das empresas com diversos públicos. O respeito aos trabalhadores e 

consumidores são reflexos dessa prática, realizada internamente, da responsabilidade social. 

Essa definição de RSA na condução dos negócios é contraditória com o sentido de ―público‖ 

já que suas decisões são internas. 

Por outro lado os entrevistados afirmaram que as ações são declarativas, inclusive, os 

bancos colocam como ações afirmativas de RSA o respeito  as leis vigentes e que exigem dos  

e fornecedores e dos tomadores de crédito declarações que não utilizam mão de obra escrava e 

infantil e que respeitam as leis ambientais. Do ponto de vista legal as leis são de observância 

obrigatório e que as empresas colocam como ações de RSA/sustentáveis é meramente 

repetição dos textos legais. Para a empresa é muito importante ser reconhecida e ―apontada‖ 

de uma maneira positiva no ambiente público, em um Estado neoliberal que precisa manter o 

funcionamento do sistema econômico, portanto não irão criar mecanismos que possam 

modificar essa prática, tendo em vista que o conceito de RSA/sustentabilidade foi adaptado 

para continuar com a manutenção do capitalismo, na verdade a preocupação de hoje é ―como 

manter o consumo de hoje e o consumo de amanhã com mesmo sistema de produção e com 

escassez dos recursos naturais‖. 

A preocupação da empresa desde a revolução industrial, como vimos no primeiro 

capítulo  era ―da porta para dentro‖, ou seja, era restrita à produção e ao cumprimento da 

legislação.  O ideal seria, portanto que  os decisores  olhassem  a empresa ―porta à fora‖, além 

da produção e da legislação, com um olhar para a sociedade e para o futuro, com uma 

preocupação realmente pela sustentabilidade da vida e não pela sustentabilidade do lucro. 

Logo o discurso da sustentabilidade passou a ser visto como mais uma fonte de 

manutenção do  lucro com adaptação da empresa as exigências desse novo mercado, criando 

uma roupagem mercadológica e ainda sem poder para provocar mudanças nos processos 
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decisórios das empresas e nos bancos. A essência do discurso é ― ter RSA/sustentabilidade ‖ e 

não ―poder‖, porque a estruturação de novo poder implicaria em mudança de poder. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

―Ser um banco competitivo e rentável, promover o 

desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua 

função pública com eficiência‖. Missão do BB 

 

―Atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável do país, como instituição financeira, agente 

de políticas públicas e parceira estratégica do Estado 

Brasileiro‖. Missão da CEF 

 

―Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo 

da economia brasileira, com geração de emprego e 

redução das desigualdades sociais e regionais‖. Missão 

do BNDES 

 

Ao finalizar este trabalho, busca-se, neste ponto, recuperar as referências de pesquisas 

a fim de consolidar os resultados alcançados de forma a orientar as conclusões aqui 

apresentadas.  

A análise da formação do poder do sistema financeiro e sua lógica de representação, 

juntamente com a governança do desenvolvimento e ambiental com os seus respectivos 

marcos legais levaram a conclusão: de que a governança do desenvolvimento, incluindo o 

sistema financeiro, a governança ambiental e todo aparato regulador desses sistemas estão 

totalmente desconectados.  

De um lado a lógica econômica com a preocupação da manutenção do sistema 

produtivo, da lucratividade e do poder hegemônico dos países industrializados; de outro lado 

a perspectiva da governança ambiental que buscou inicialmente uma alteração do paradigma 

econômico, com um novo modelo de desenvolvimento e que acabou revestido das 

características do sistema econômico atual, onde as discussões sobre a crise ambiental 

tomaram um caminho paliativo, criando mecanismos que legitimam o discurso da 

responsabilidade social  

Essa constatação está respaldada nas referências de pesquisa que balizaram nossa 

investigação à luz das informações, e percepções obtidas no trabalho. Inicialmente cabe o 

resgate destas referências (pág23 ), a saber: 

 Os processos decisórios internos para compras públicas nos bancos públicos federais, 

em princípio, já incorporam os requisitos ambientais ou, alternativamente apresentam 

estruturas capazes de acolherem as modificações da Lei 8.666/93; 

 A relação geral marcos ordenadores → marcos legais pode ser viabilizada no 

instrumento de resposta licitações sustentáveis;  
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 Há uma percepção da teoria e prática por parte dos executivos e analistas dos bancos 

públicos federais, dos auditores do TCU e dos técnicos do MMA com relação à 

inclusão de requisitos ambientais no processo de licitação. 

 As ações de responsabilidade social ou de sustentabilidade desenvolvidas pelos bancos 

públicos federais trouxeram mudanças significativas para o meio ambiente e para a 

sociedade. 

 

Observando a clara interdependência destas referências, desdobramos nossa 

interpretação sugerindo uma análise em blocos. Desta forma, dividiremos nossa análise em 

três momentos. Primeiro, discutiremos os processos decisórios internos; segundo, se a 

formação do direito ambiental (marcos legais) incorporou as discussões dos marcos 

ordenadores da governança ambiental global e, terceiro, como conclusão propositiva, 

discutiremos brevemente algumas ilações sobre o discurso e a ações de RSA/sustentabilidade 

dos bancos pesquisados. 

 

Referência 01 

 

Os processos decisórios internos para compras públicas nos bancos públicos federais, 

em princípio, já incorporam os requisitos ambientais ou, alternativamente apresentam 

estruturas capazes de acolherem as modificações da Lei 8.666/93; 

 

Os processos decisórios são estruturados dentro de uma cultura fortemente 

hierárquica, que, por sua vez, subordina-se a uma ótica financeira específica. No que tange a 

questão ambiental, a ótica financeira dos bancos públicos federais reproduz algumas das 

contradições que se formam em torno do conjunto de expectativas da sociedade no qual 

exercem suas atividades. Dado sua natureza institucional, os bancos públicos federais devem 

integrar em seus processos decisórios as expectativas de todos os grupos de interesse capazes 

de se fazerem presentes enquanto estruturas de representação.  

Na perspectiva organizacional, a dinâmica administrativa e de maneira particular, os 

processos decisórios dos bancos públicos federais, são estruturados a partir das representações 

sociais críticas de seis grupos de stakeholders fundamentais: os acionistas, os órgãos 

reguladores, clientes, fornecedores, os quadros sociotécnicos internos que a partir de sua 

interação com os stakeholders no processo de governança, consubstancia os modelos 

decisórios que dão forma organizacional e administrativa as intencionalidades dos 
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stakeholders. Finalmente como representação emergente, surgem as representações 

ambientalistas, que hoje configuram sua ação lobista de forma mais acentuada na ação 

indireta legislativa e regulatória. 

Em uma descrição genérica, poderíamos situar três tipos de conjuntos de expectativas, 

correspondentes as respectivas estruturas de representação dos diferentes stakeholders. 

Primeiro as expectativas dos acionistas controladores, no caso o Estado; segundo as 

expectativas dos beneficiários do crédito, representado pelas diversas comunidades de 

produção nos diversos setores financiados pelos bancos públicos federais; terceiro, as 

comunidades representadas pelos demais stakeholders, que embora não diretamente 

interessados nos produtos e serviços dos bancos públicos federais, são diretamente afetados 

por suas externalidades econômicas e ambientais. 

Por outro lado um dos fatores que incrementam o poder dos bancos e das instituições 

financeiras é o controle que estes exercem sobre parte substantiva dos recursos e do fluxo de 

capitais na economia por meio da financeirização. 

Este fenômeno permitiu a predominância do capital financeiro sobre o Estado 

desenvolvimentista, permitindo que as prioridades do Estado, que antes era dada aos 

investimentos, fossem direcionada aos dispêndios do setor financeiro, com o pagamento de 

juros e amortização – e refinanciamento – da dívida pública, fazendo com que a 

financeirização faça parte do Estado e este um instrumento para sua difusão e para 

valorização do capital estrangeiro. Esse controle permite, em determinadas circunstâncias, 

criar constrangimentos ao processo decisório do próprio Estado nas políticas públicas e nas 

decisões estratégicas das empresas, caracterizando como uma ―hegemonia financeira‖. 

Essa hegemonia, no entanto, é algo problemático, pois depende da conjuntura 

econômica e política e dos contextos regionais. Nos períodos críticos, quando a 

disponibilidade de capitais diminui, esse poder hegemônico se faz sentir claramente. Países e 

empresas em condições de alto endividamento, necessitando renovar urgentemente seus 

créditos, estão submetidos de forma mais intensa aos constrangimentos das Instituições 

financeiras. Assim, é necessário considerar que a possibilidade de se impor constrangimentos 

aos processos decisórios das empresas, dos governos e dos investidores está condicionada às 

variações do ciclo econômico, à capacidade autofinanciamento das empresas, ao grau de 

desenvolvimento do mercado de capitais, à possibilidade de existirem alternativas de crédito, 

ao grau de concentração da oferta de crédito e às condições gerais de endividamento das 

empresas e governos.  Há evidências, conforme foi demonstrado no primeiro capítulo, de que 

as instituições financeiras incorporaram o tema RSA/Sustentabilidade como estratégica 
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mercadológica, e em atendimento as exigências do mercado e da legislação, criaram, portanto, 

um discurso institucional. 

Ao observarmos o conjunto de informações estruturadas em nosso trabalho podemos 

sugerir que: 

 Os processos decisórios têm como ponto fundamental a lógica de maximização do 

lucro dos acionistas, coerentes com seu arcabouço teórico subjacente (MTF).  

 Os bancos ignoram as representações dos stakeholders ambientalistas, já que as 

propostas de tais stakeholders só se materializam através da própria mediação do 

Estado;  

 No âmbito das licitações sustentáveis o processo de decisão segue a lógica financeira 

de menor custo e maior eficiência. 

 

Assim, claramente, inexiste um sistema decisório que integre requisitos ambientais e 

sociais em sua dinâmica, existindo na verdade, uma estrutura decisória maior que 

simplesmente incorpora na forma de concessão algumas variáveis do risco socioambiental. 

 

Referência 02 

 

A relação geral marcos ordenadores → marcos legais pode ser viabilizada no 

instrumento de resposta licitações sustentáveis;  

 

Conforme destaca o economista José Eli da Veiga, com quase quarenta anos de 

vigência de uma governança global do desenvolvimento gravemente desconectada de 

preocupações com a biosfera, e quarenta anos de governança ambiental global bastante 

prejudiciada por esta incongruência, é como se ainda não tivesse saído do papel o belo projeto 

de desenvolvimento sustentável consagrado na Rio-92. 

Em tais circunstâncias, certamente foi fundamental para um razoável desenrolar dos 

entendimentos o papel desempenhado por outros atores oficiais bem mais discretos que os 

governos nacionais, notadamente as burocracias internacionais criadas para a gestão dos 

acordos na forma de secretariados. Coube a tais instâncias a delicada tarefa de gerir as 

inúmeras sobreposições que resultaram da forte profileração de convenções, protocolos e 

adtivios que caracterizam o processo político multilareal do meio ambiente e que dificultaram 

a governança ambiental. 
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As estruturas normativas ambientais não apresentam necessariamente correlação com 

os marcos ordenadores internacionais, uma vez que, só podemos falar na existência de um 

direito ambiental brasileiro a partir da lei que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 

O Brasil, receoso com o movimento internacional em torno dessas questões, por se preocupar 

com a Soberania e a segurança nacional – lembrando que a época de ensejo destes fatos foi 

durante o Regime Militar – entra nesse processo de preocupação com o meio ambiente apenas 

no final da década de 1970. É nesse momento, em que, devido à atuação dos movimentos 

ambientais nacionais e à pressão internacional, o país esboça uma política incipiente de 

proteção ambiental. Inicialmente, a intenção era criar a impressão de proteção efetiva de 

forma a satisfazer a comunidade internacional, para evitar as pressões. Iniciado este processo, 

entretanto, os próprios militares, governantes, simpatizaram-se com a causa, progredindo com 

novas discussões e movimentos a partir da década de 1980. 

Essa dificuldade de implementação das diretivas internacionais à legislação nacional 

pode ser explicada pelos seguintes fatores: 

 Os marcos legais das representações ambientalistas na comunidade europeia 

evoluíram pari passu com os próprios mecanismos de integração e seus respectivos 

marcos ordenadores. 

 É difícil adaptar a legislação nacional, complexa e extensa, às exigências do direito 

internacional certas diretivas possuem um caráter transetorial, implicando 

administrações e regimes jurídicos diferentes. 

 Os Estados podem interpretar os conceitos de maneira diferente em função da 

diversidade regional. 

 A variedade das estruturas administrativas nacionais e locais pode também ser fonte de 

retardos. 

 A complexidade do processo legislativo já que um tratado é equiparado a uma lei 

ordinária na legislação brasileira. 

 Exige conformidade exata com as regras constitucionais  ou uma legislação detalhada. 

 Os governos podem, deliberadamente, resolver retardar a implementação de certas 

diretivas ou simplesmente ignorá-las. 

 Defronta-se com problemas de exercução, sobretudo no Brasil, onde tantas vezes as 

leis existentes não são aplicadas; 

 A inexistência de mecanismos punitivo. A regulamentação exige, portanto, 

investimento importante nos métodos de fiscalização e de verificação. 
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 A norma é resultante de negociações entre diferentes parceiros políticos que 

representam determinados interesses que tentam obter derrogações e dificultam a 

implementação. 

 Os instrumentos de compliance ambiental são desdobramentos sóciotecnicos de pactos 

políticos já consolidados entre as representações. 

 No caso brasileiro a legislação ambiental emerge ex-post a conclusão de vários pactos 

políticos e corporativos já consolidades e suas respectivas legislações, encontrando 

portanto, uma realidade sociotécnica interna as corporações, também já consolidada. 

Sobre o aspecto normativo, a alteração da Lei de Licitações não incorporou as 

discussões internacionais, já que o tema só começou a ser discutido a partir da Rio 2012. 

Como foi constatado no trabalho de campo, a inclusão na legislação do princípio do 

desenvolvimento sustentável foi uma solução paliativa para tentar atender as exigências do 

mercado. Como foi destacado pelos entrevistados, trata-se de um conceito subjetivo e 

declarativo que não traz no campo material uma solução para que se possa realmente alterar o 

processo de compras da administração pública, incluíndo os bancos públicos federais. 

 

 

Referência 03 

 

As ações de responsabilidade social ou de sustentabilidade desenvolvidas pelos 

bancos públicos federais trouxeram mudanças significativas para o meio ambiente e para a 

sociedade; e  

Há uma percepção da teoria e prática por parte dos executivos, analistas e dos 

bancos públicos federais, dos auditores do TCU e dos técnicos do MMA com relação à 

inclusão de requisitos ambientais no processo de licitação. 

 

As empresas, incluindo os bancos, passam a se preocupar com o cumprimento das 

provas instutídas pelo mercado, ou seja, as ações que provam que uma empresa é socialmente 

correta ou sustentável, enquadrando nesse novo modelo, mas não indica necessariamente que 

ela operou uma modificação substancial à sociedade. 

As empresas aderem a esse novo movimento sem saber realmente o que significa, sem 

rever os seus valores e suas crenças, com o objetivo de legitimar o discurso perante a 

sociedade. Nesse sentido, as ações de RSA/Sustentabilidade foram incorporadas nas políticas 

dos bancos públicos federais, de forma incipiente, passaram a ter um valor e a ser 
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categorizada como ferramentas de gestão, como um diferencial mercadológico, reforçando a 

lógica do mercado, sem alterações no seu processo decisório principalmente com relação ao 

crédito. 

Identificamos a partir da análise dos relatórios dos bancos que os textos são ligados a 

instituições estáveis e hierarquizadas na nossa formação social, que, dessa forma, regem 

relações determinadas de sujeição e poder. A repetição dos textos nos relatórios que algumas 

formas de discurso se cristalizam se estruturam em discursos anteriores dentro de condições 

de produção semelhantes, e marcam uma determinada forma de se dizer tal coisa em tal 

situação. Esses discursos se repetem na estrutura formal, no tipo de linguagem, nos 

conhecimentos prévios, em pensamentos que estão em voga ou não. E todos, embora não 

percebamos, seguimos determinada ordem do discurso nas diferentes situações discursivas em 

que nos colocamos porque os discursos, em grande medida se repetem e se estruturam a partir 

dessa repetição, definindo uma estratégica retórica sobre o tema. 

Se resgatarmos nossas considerações iniciais sobre a perspectiva oferecida pelo pelo 

direito ambiental, de acordo com análise dos processos decisórios dos bancos públicos 

federais, de suas estruturas organizacionais subjacentes e das demais informações obtidas, 

podemos sugerir algumas possibilidades interpretativas para o seu alcance no contexto dos 

bancos públicos federais: 

 Em que pese sua emergência ter sido pautada pelos limites do paradigma 

antropocêntrico-utilitarista, a evolução recente do arcabouço legal oferecido pelo 

direito ambiental brasileiro abre espaço para alternativas regulatórias interessantes;  

 Todavia, tal arcabouço não apresenta aprofundamentos estruturantes. Neste sentido, 

percebe-se nos bancos que o tratamento dado a questões ambientais é pontual e 

somente responde às demandas legais objetivamente demarcadas no limite do 

tratamento documental necessário;  

 Observa-se que os bancos respondem muito mais à suas necessidades regulatórias 

ambientais internas, conforme os limites impostos pela legislação à implementação do 

seu leque de produtos e serviços, do que propriamente à políticas ambientais geradas a 

partir de um projeto maior. São exemplos desta perspectiva, o papel do Banco do 

Brasil no crédito agrícola, da Caixa Federal no financiamento habitacional e das infra-

estruturas urbanas e do BNDES, nos grandes projetos industriais;  

 Por outro lado, as propostas auto-regulatórias setoriais, sem interveniência do Estado 

ou de seu aparato legal, visando controles diretos ou indiretos do financiamento e do 
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processo de compras em consonância com referências ambientais, são pouco ou nada 

eficazes. O exemplo mais notório desta perspectiva pode ser visualizado na 

implementação dos princípios do Equador, adotado por apenas um banco da amostra, 

ainda assim em caráter parcial e limitado; 

 Uma constatação importante é que, paradoxalmente, os sistemas de informação e 

controles dos bancos alcançam de forma abrangente e aprofundada a quase totalidade 

das comunidades de produção. Observe-se que, dada a presença maciça do crédito 

subsidiado na esfera produtiva em quase todos os setores, os bancos públicos federais 

tem acesso quase inercial à gigantesca base informacional de seus clientes. Por outro 

lado, tal manancial de dados é acolhido por uma malha tecnológica extremamente 

sofisticada, capaz, na maioria dos casos, de processamento integrado de quase todas 

suas variáveis pertinentes. 

 Por outro lado, as estruturas organizacionais, envolvidas direta ou indiretamente na 

questão ambiental nos bancos públicos federais, expressam uma clara inquietação 

quanto aos desdobramentos institucionais das questões ambientais. São enfatizadas 

como de particular importância o impacto das mudanças legais ora sob discussão, a 

capacidade de resposta cultural e organizacional dos bancos a estas mudanças e, 

sobretudo, o modelo de interação possível com as estruturas de representação 

emergentes, à medida em que as novas legislações possam afetar o potencial de 

participação efetiva dos stakeholders ambientalistas.  

 Um fator importante mencionado no trabalho de campo foi a falta de gestão na área de 

RSA/Sustentabilidade pela falta de indicadores e de orçamento.  

 Um outro dado foi a clara desproporção entre o potencial de recursos humanos 

disponíveis nos quadros técnicos dos bancos, e a efetiva integração organizacional 

destes recursos em unidades estruturadas em torno da gestão ambiental. Em parte, isto 

pode ser explicado porque tais recursos humanos se encontram dispersos nos diversos 

níveis e espaços administrativos dos bancos (jurídico, financeiro, negocial etc), sendo 

agregados pontualmente à medida em as questões ambientais exigem contribuições 

especialistas destas áreas ou da inclusão de funcionários que não foram incorporados 

em outras áreas. 

 A percepação dos entrevistados com relação as ações de RSA/sustentabilidade é de 

que estas foram criadas como mecanismos de convencimento para atender à 
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necessidade de se preservar o dinamismo mercadológico incorporado à instituição, 

trata-se de um discurso institucionalizado, incluindo o processo de licitações. 

 Na análise dos resultados, alguns conceitos da teoria da análise do discurso foram 

utilizados, principalmente aquele que postula que na emissão de opiniões, os 

emissores não dispõem de uma atitude única, mas usam padrões de fala que 

desempenham uma função, e portanto, são os atos discursivos em si que se tornam o 

foco do estudo.  

 No âmbito do controle externo ficou evidente que não existem mecanismos de 

fiscalização e de auditoria porque não há um instrumento legal e administrativo 

regulamentador que diga como fazer no campo das licitações sustentáveis. 

 O Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo diversas ações, mas apesar do 

esforço instutcional seu papel ainda é muito limitado porque não tem poder decisório 

que possa obrigar os demais órgãos a atenderem suas diretrizes. 

 Quando da cultura organizacional acolhida podemos concluir que: 

 Os executivos não conhecem (é percebido como um tema periférico ou 

demagógico); 

 Os executivos não acreditam (acreditam que a perspectiva sócioambiental não é 

compatível com a lógica econômico-financeira de um banco); 

 Os executivos não encontram poder de enforcement que justifique o compliance (a 

multiplicidade de legislações de origem e ausência de um instrumento de chegada 

que as concilie, abre espaço para subjetividades interpretativas impossíveis de 

serem questionadas). 

 

Diante destas indagações podemos delinear algumas referências propositivas sobre o 

alcance e as possibilidades da influência do setor financeiro na construção de marco legal 

ambiental.  

Primeiro, se considerarmos o contexto regulatório dos bancos públicos federais como 

amostra representativa, a consistência do aparato legal ambiental, embora seja condição 

necessária, não constitui condição suficiente para assegurar a adequada implementação dos 

mecanismos de controle e orientação que o inspiraram, principalmente no campo licitatório.  

Sinteticamente, a existência de um aparato legal não implica existência de um aparato 

regulatório, nem tampouco dos meios institucionais e tecnológicos para estruturá-lo. 
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Segundo. A regulação ambiental do sistema produtivo à luz de uma nova lógica 

implica a organização de sistemas de informações e controle com capacidade institucional e 

tecnológica de alcançar setores distintos com unidades econômicas dispersas geográfica e 

culturalmente. Ainda que considerássemos as possibilidades financeira e tecnológica do 

Estado para fazê-lo, permaneceria a dúvida quanto a exeqüibilidade de uma proposta 

regulatória que implicaria, em última análise, uma teia de inter-relações legais, e por 

conseguinte de suas jurisprudências de referência, que dificilmente alcançaria a estabilidade 

necessária para consolidar-se. 

Terceiro. Praticamente todo o sistema produtivo se encontra organicamente ligado ao 

sistema financeiro. Mais do que isso, o caráter informacional desta ligação, permite que os 

bancos agreguem de forma estruturada uma base informacional que apresenta justamente os 

elementos de alcance institucional e tecnológico requeridos para um projeto regulador maior. 

Quarto. Como todo sistema de crédito está concentrado nas instituições pesquisadas. 

Os Bancos poderiam criar linhas de crédito específicas para o desenvolvimento de tecnologias 

ambientais e o incentivo à pesquisa. 

Por outro lado os bancos, em particular os do sistema público federal, já possuem 

recursos humanos e materiais para a coleta e processamento de informações dispersas 

geograficamente, em todos os setores da economia. Tais recursos são hoje intrínsecos à 

propria dinâmica financeira, onde o volume e qualidade da informação são, por excelência, 

redutores de risco, referência fundamental do sistema. Esta dinâmica apresenta-se estruturada 

técnica e institucionalmente, com suas malhas legais e seu aparato jurídico subjacente 

plenamente consolidados. 

Ora, se consideramos que, de uma maneira geral, os bancos apresentam-se inter-

conectados aos sistemas regulatórios do Estado, é possível discutir-se se a adequada regulação 

do sistema financeiro dentro da perspectiva ambiental que  não implicaria a regulação 

socioambiental do sistema produtivo como um todo.   

 Como paradoxo, observamos que, ao mesmo tempo em que os processos decisórios e 

as estruturas organizacionais dos bancos públicos federais não respondem ao verdadeiro 

objetivo dos movimentos sociais e ambientais, essas estruturas seriam exatamente aquelas 

necessárias para exercerem o papel regulador ambiental do sistema produtivo. Como 

perspectiva, fica o desafio da construção de estruturas regulatórias e marcos institucionais 

consistentes, que permitam tranformar o espaço regulado em aparato regulador indireto. 

Como foi dito no início dessa conclusão a governança ambiental e a governança do 

desenvolvimento estão andando em caminhos opostos; uma está indo na direção da 
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manutenção do paradigma econômico sem se preocupar com as consequencias da crise 

ambiental e a outra apesar de demonstrar por meio da ciência os riscos que o planeta está 

correndo não é capaz de encontrar soluções que possam mudar essa situação. Existe, portanto, 

a possibilidade de uni-los? 

Duas soluções são apresentadas: uma na incorporação do discurso ambiental ao 

discurso de governo, o que pode fazer com a legislação seja alteralda para conter a questão 

ambiental de fato; a outro está na ciência ambiental que poderá agir como elo entre o 

desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente por meio de novas tecnologias 

e por uma ciência regulatória que ocuparia um domínio altamente distinto da ciência 

localizando-se num domínio que une a pesquisa científica a analise política, excluindo assim, 

os múltiplos interesses que afetam o processo decisório e a criação de normas sem 

aplicabilidade. Como ciência ambiental não interage espontaneamente com os paradigmas do 

espectro sócioeconômico será preciso provocá-la na produção de novos marcos ordenadores 

que reflitam os instrumentos à luz de sua projeção científica. 

Logo, o caminho de entrada da ciência ambiental, por meio das representações 

socioambientais, no Brasil, será forçosamente, a interdisciplinaridade oferecida pelo direito já 

que o pacto corporativo de natureza socioeconômica já está consolidado, restando o pacto 

institucional de natureza jurídica que ainda não foi realizado, ou seja, o pacto desejado terá 

que ser feito com representações externas ao pacto econômico corporativo já existente, a 

partir disso, os instrumentos terão que refletir tal heterogenariedade. O advogado funcionaria 

como um tradutor intéprete entre perspectiva corporativa e perspectiva científica com uma  

mediação por meio da paramatrização legal das necessidades e alcance dos instrumentos 

necessários. 

Neste contexto, a estratégia possível é a articulação dos arcabouços legais a partir dos 

instrumentos, caso a caso, pois será impossível a construção de instrumentos parametrizados 

pelas legislações disponíveis de forma generalista.  

Logo, novos marcos ordenadores terão que ser constituídos, para acolher as 

especificidades históricas e sociológicas do contexto brasileiro, que consigam alcançar a 

heterogeneidade das legislações disponíveis e, sobretudo, a complexidade dos pactos que hoje 

organizam as relações entre estado e grandes corporações, particularmente do sistema 

financeiro público permitindo a incorporação de novas representações que legitimem o 

modelo de licitações sustentáveis. 

No caso das licitações sustentáveis é impossível estabelecer quadro normativo fixo 

para um quadro licitatório de geometria legal variável porque esse tipo de ação convida 
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respostas conseutudinárias para um contexto de um direito normativo e a criação de 

indicadores desenhados especificamente para a realidade brasileira. Como implementação 

prática para as licitações sustentáveis sugerimos: 

 Ao invés de partir-se da legislação pactuada para o instrumento de enforcement deverá 

se construir um instrumento híbrido para depois buscar amparo nas legislações 

disponíveis e(ou) contribuir para modificá-las; 

 Em outras palavras ao invés do caminho, conhecer-acreditar-acatar, no caso brasileiro 

será necessário acatar-acreditar-conhecer; 

 Fica questionada a possibilidade de enforcement baseado em mudança da cultura 

organizacional do instrumento ―licitações sustentáveis‖, ainda que inputs culturais 

possam facilitar a operacionalização do instrumento, mas não seu compliance; 

 Será necessária uma gestão de processos dentro de um modelo de organização 

matricial (direito, financeiro e ambiental), cada processo respenderia a especifidades 

de cada licitação, incluindo um sistema decisório com uma matriz organizacional de 

informações, como exemplo a matriz DPSIR (apêndice A). 

Como perspectiva fica o desafio da construção de novos marcos ordenadores que garatam 

respostas legislativas que permitam a interação da ciência ambiental com os paradigmas do 

espectro socioeconômico com a produção de ações realmente sustentáveis que possam alterar 

a situação social, econômica e ambiental do nosso país. 
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APÊNDICE A – Interação de Representações sob a Matriz DPSIR no Contexto de Licitações Sustentáveis 

 

Continua. 

Marco 

Ordenador 

Dinâmica do espaço 

ordenador 

Representações - atores Objetivos e contraditórios Indicadores quantitativos dos 

atores 

Marcos quantitativos/qualitativos 

conciliatórios 

Marcos legais 

Força-Motriz  

 

 

Sociologia do 

Consumo 

 

x 

 Stakeholders internos: 

 Executivos responsáveis pelas 

compras 

 Compliace officers de 

sustentabilidade 

 CA e CD 

 

 

 

 

 

Reduzir custos 

x  

 

 

 

 

 

 

Restrição orçamentária 

x 

 

 

 

- Dow Jones Sustainability índex 

(meta comum) 

 

 

 

 

 

 

 

Lei das licitações 

x  

 

  

Economia da Produção 

 

 Stakeholders externos: 

 Fornecedores 

 Ambientalistas 

 Reguladores. 

Reduzir variáveis de pressão. Indicadores de sustentabilidade - Crédito carbono  

(medida comum) 

 

Normas de sustentabilidade 

Pressão  

Perfil econômico da 

demanda 

x 

 

Reguladores Ambientais 

 

X 

 

Reduzir emissão de poluentes e 

resíduos 

X 

 Indicadores 

Econômico-

Financeiros 

x  

 

 

Indicadores de sustentabilidade, 

empresarial e ambiental. 

 

Indicadores quantitativos de 

externalidades negativas  

(resíduos por exemplo) 

 Perfil tecnológico da 

produção 

Tecnocracia responsável pelas políticas 

industriais  

Aumentar escala industrial   Economia 

Energética 

  

Marco 

Ordenador 

Dinâmica do espaço 

ordenador 

Representações - atores Objetivos e contraditórios Indicadores quantitativos dos 

atores 

Marcos quantitativos/qualitativos 

conciliatórios 

Marcos legais 

Estado  

 

  Percepção 

fenomenológica das 

externalidades  

Físico, químico e 

atmosféricas. 

 

 Fornecedores 

 Reguladores Externos 

 Comunidade C&T 

 

X 

 

Privatizar ganhos associados ao 

prejuízo ambiental e estatizar custos 

do prejuízo ambiental 

 

X 

 

 

 

 

Indicadores de Tangibilização 

das externalidades negativas com 

nexos causais específicos 

 

Limites econômicos das 

Externalidades: 

 

 Energia 

 Matéria-prima 

 

 

 Legislação Regulatória 

 Legislação ambiental 

   Compradores 

 Reguladores Internos 

Indenizar, tributar, reduzir ou eliminar 

prejuízo ambiental 
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Conclusão. 

Marco 

Ordenador 

Dinâmica do espaço 

ordenador 

Representações - atores Objetivos e contraditórios Indicadores quantitativos dos 

atores 

Marcos quantitativos/qualitativos 

conciliatórios 

Marcos legais 

  

 

Dimensão Macro:  

Percepção 

 

 

Atividade Empresarial e consumidores 

                                     x 

Sociedade e  

Cidadãos  

 

 

Lobby para legislação e políticas que 

não diminuam a atividade econômica 

x 

Lobby para legislação e políticas que 

mitiguem ou eliminem externalidades 

ambientais  

 

 

 

Percepção Macro a partir dos 

Indicadores de Tangibilização 

das externalidades positivas  

 

Limites ambientais da externalidade 

Externalidades ambientais negativas  

x  

Economias de Escala Industriais, 

agrícolas ou na atividade mineradora 

 

Buscar Legislações e políticas 

públicas pautadas pelo livre comércio 

Internacional de capitais e 

mercadorias 

x 

Buscar Legislações e políticas 

públicas pautadas por legislações 

ambientais que transcendam fronteiras 

nacionais 

Impacto 

 

Ecossistêmica das 

externalidades Físico, 

químico e atmosféricas 

/ negativas com nexos causais 

específicos 

 

 

 

Resposta 

 

 

Discussão dos 

desdobramentos inter-

generacionais 

 

Representações de Interesses Econômico 

Financeiros 

X 

 

Representações de Interesses societais 

intergeneracionais 

Legislar para garantir atual equilíbrio 

econômico 

X 

Legislar para alterar o desequilíbrio 

ambiental 

 

Indicadores Consensuais de 

Tangibilização das externalidades 

negativas com nexos causais 

ecossistêmicos locais ou globais 

 

Implicações econômicas 

intergeneracionais  

X 

Implicações Ambientais 

Intergeneracionais 

 Políticas públicas; 

 Legislações gerais; 

 Instrumentos legais específicos 

com marcos regulatórios 

nacionais passíveis de pressão; 

                 x 

Mecanismos compensatórios 

mitigadores (como por exemplo 

Crédito carbono) 

Mecanismos regulatórios inibidores 

(políticas públicas ambientais 

regionais, EU, Mercosul etc). 

Marcos Regulatórios Transnacionais 

não passíveis de pressão. 

 

 

Lei das S.A. 

Lei das licitações Sustentáveis, 

 866/93 + critérios de sustentabilidade 

X 

Normas Operacionais de licitações? 
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APÊNDICE B – Mensagem E Questionário Preliminar (E-Mail) 

 

Prezado (a), 

 

Tomo a liberdade de contatá-lo a partir de indicação doseu trabalho e sua formação para 

contribuir com a pesquisa sobre processos de compras sustentáveis nos Bancos Públicos 

Federais. Realizo a pesquisa junto ao doutorado de ciência e tecnologia ambiental da 

Universidade do Vale do Itajaí –SC. 

 A metodologia de coleta de dados envolve levantamento bibliográfico e documental, 

aplicação de entrevistas com profissionais ligados ao tema RSA/Sustentabilidade e processo 

de licitações. 

Gostaria de consultá(lo) sobre a possibilidade de realizar entrevista, com duração aproximada 

de quarenta minutos, em data, horário e local de conveniência. 

Seguem, preliminarmente, um breve roteiro e um termo de compromisso (anexo) com 

informações sobre a pesquisa e sobre os cuidados que serão tomados. 

Agradeço a atenção e fico no aguardo sobre a possível realização da entrevista. Em caso 

positivo, peço-lhe a gentileza das opções de data-horário e local mais convenientes. O termo 

será assinado na data da realização da entrevista. 

 

Grata pela atenção, 

 

Kátia Silene de Oliveira Maia 

Doutoranda 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Esta pesquisa de doutorado em ciência e tecnologia ambiental, em realização na área 

de concentração governança ambiental do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da 

Univali – Universidade do Vale do Itajaí-SC tem como título: ―Dinâmica de interação dos 

marcos ordenadores DPSIR e marcos legais no contexto das licitações sustentáveis dos 

bancos públicos federais‖. 

Seu objetivo é caracterizar e compreender um conjunto de discussões acerca das 

licitações sustentáveis, contextualizado as legislações pertinentes, as ações realizadas pela 

administração pública direta e indireta, incluindo os bancos públicos federais e os modelos 

decisórios a partir dos marcos ordenadores. 

A metodologia de coleta de dados envolve levantamento bibliográfico e documental  e 

aplicação de entrevista. 

Na pesquisa de campo os colaboradores serão profissionais envolvidos na elaboração e 

execução de compras, das ações de responsabilidade socioambiental e de fiscalização no 

âmbito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Ministério do Meio 

Ambiente e Tribunal de Contas da União. 

Inicialmente será encaminhado um breve roteiro, via internet e no segundo momento 

serão realizadas entrevistas no local escolhido pelo participante. 

Será garantido o direito ao anonimato, ou seja, a não identificação dos entrevistados e 

das empresas nas quais atuam ou atuaram; assim como o sigilo de determinadas informações 

quando solicitado pelo colaborador. Destaca-se que o estudo não se presta a fazer 

comparações entre projetos empresariais, mas avançar na compreensão do processo de 

compras sustentáveis. 

O acesso às informações de pesquisa para esclarecimento ou revisão de informações, 

seja ao longo do processo ou no momento final, é um direito do colaborador. Há qualquer 

momento da pesquisa o colaborador pode desistir de sua participação sem seja necessário 

apresentar qualquer justificativa. 

Trata-se de uma pesquisa que não oferece nenhum risco ao participante. 

Após estes esclarecimentos posso afirmar que estou ciente de quais as condições de 

participação na pesquisa, assim concordo voluntariamente em participar da mesma. 

(  ) Autorizo  a gravação da entrevista. 

(  ) Não autorizo a gravação da entrevista. 

 

De acordo                                                  Brasília, ____de___________ de__ 

Nome do colaborador: 

Assinatura:  

Professores orientadores 

Dr. Marcos Polette 

Dr. Mário Theodoro Lisboa 

Doutoranda 

Kátia Silene de Oliveira Maia 

RG 1316799 / CPF 527686001-72 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevistas 

 

Funcionários área de compras do BB, CEF e BNDES 

1 –Qual é a sua percepção sobre temas: responsabilidade social, desenvolvimento sustentável 

e  sustentabilidade? 

2 - O fato de uma empresa possuir uma política de responsabilidade 

socioambiental/sustentabilidadeé fundamental para a padronização dos seus negócios e sua 

imagem pública de empresa responsável perante a sociedade? 

3- Particularmente, você é favorável a implementação de uma estratégia que estimule 

aquisição de produtos ―verdes‖? Se sim, quais os indicadores poderiam ser sugeridos para 

mensurar o processo, se não por quê? 

4- A inclusão do princípio de desenvolvimento sustentável no processo de licitações é 

suficiente para o implementação do processocompras verdes? Se não por quê?  

5 – A determinação de variáveis ambientais no processo de seleção de fornecedores, por meio 

de licitação, ensejaria na violação do princípio da isonomia e da vantajosidade (melhor preço) 

descritos na lei 8.666/93? Se sim por quê?  

6 – Em sua opinião, quais as maiores barreiras que a presente estratégia de licitações 

sustentáveis enfrentaria em um eventual processo de implementação? 

7 – Até que ponto, você como decisor financeiro de uma empresa escolheria um produto com 

menor preço( com qualidade comprovada) ou um produto ambientalmente correto, (com 

qualidade comprovada),porém,  com custo maior? 

8 – Os bancos possuem mecanismos de controle para o acompanhamento dos processos de 

licitações sustentáveis? Quais? 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Auditores 

1- Qual é a sua percepção sobre temas: responsabilidade social, desenvolvimento sustentável 

esustentabilidade? 

2- Particularmente, você é favorável a implementação de uma estratégia que estimule 

aquisição de produtos ―verdes‖? Se sim, quais os indicadores poderiam ser sugeridos para 

mensurar o processo, se não por quê? 

3- Você concorda que as compras verdes contribuiriam para o cumprimento do estabelecido 

pela Lei de Licitações e pela CF no tocante à conservação do meio ambiente? Se sim, quais os 

indicadores poderiam ser sugeridos para mensurar o processo, se não por quê? 

4 -A determinação de variáveis ambientais no processo de seleção de fornecedores por parte 

da administração pública afrontaria ia o princípio da isonomia e da vantajosidade (melhor 

proposta) descritos na lei 8.666/93? Se sim, por quê? 

5 – Em sua opinião, a administração pública, com a implementação das licitações sustentáveis 

enfrentariam alguns impedimentos jurídicos ? Quais? 

6 – O TCU possui ferramentas de controlepara o acompanhamento dos processos de licitações 

sustentáveis? Quais? 
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7 - Particularmente, você é favorável a implementação de que tipo de estratégia que estimule 

aquisição de produtos―verdes? 

8–  Até que ponto,  você fosse um administrador público escolheria um produto com menor 

preço( com qualidade comprovada) ou um produto ambientalmente correto, (com qualidade 

comprovada),porém,  com custo maior? 

 

MMA – Técnicos e administradores. 

1 - Qual é a sua percepção sobre temas: responsabilidade social, desenvolvimento sustentável 

esustentabilidade? 

2–Particularmente, você é favorável a implementação de uma estratégia que estimule 

aquisição de produtos ―verdes‖? Se sim, quais os indicadores poderiam ser sugeridos para 

mensurar o processo, se não por quê? 

3 -Você concorda que as compras verdes contribuiriam para o cumprimento do estabelecido 

pela Lei de Licitações e pela CF no tocante à conservação do meio ambiente? Se sim, quais os 

indicadores poderiam ser sugeridos para mensurar o processo, se não por quê? 

4 -A determinação de variáveis ambientais no processo de seleção de fornecedores por parte 

da administração pública ensejaria na violação do princípio da isonomia e da vantajosidade 

(melhor proposta) descritos na lei 8.666/93? 

5 – Em sua opinião, a administração pública com a implementação das licitações sustentáveis 

enfrentariam alguns impedimentos jurídicos? Quais? 

6 – O MMAtem algum movimento (ações) para o acompanhamento dos processos de 

licitações sustentáveis? Quais? 

7 - Particularmente, você é favorável a implementação deque tipo de estratégia para  aquisição 

de produtos  ―verdes? 

8 -Até que ponto, você  como administrador público  escolheria um produto com menor 

preço( com qualidade comprovada) ou um produto ambientalmente correto, (com qualidade 

comprovada),porém,  com custo maior? 
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APÊNDICE E – Pesquisa Relatórios Anuais/Sustentabilidade do BB, CEF e BNDE – 

Período 2010 a 2012 

 

TEMA 1 : PROTOCOLO VERDE 

 

BANCO DO BRASIL 

 

Relatório 2010:  NIA – Nenhuma informação apresentada. 

Relatório 2011:  

Documento interno - Balanços das medidas adotadas pelo BB a partir da assinatura do 

protocolo verde em 1995: 

 Vedou a realização de operações destinadas a financiar atividades que possam causar 

impacto ambiental, sem autorização formal do órgão competente; 

 Tornou obrigatória a apresentação de documentação do órgão ambiental competente 

para financiamento de: 

 Desmatamento, destoca ou custeio agropecuário, objetivando a incorporação de 

novas áreas no processo produtivo; 

  Comercialização de produtos extrativos de origem vegetal e pescado in natura; 

 Operações de investimento em atividades utilizadoras de recursos ambientais ou 

empreendimentos capazes degradação ambiental; 

 Operações de investimento em atividades que se utilizam de recursos hídricos, 

inclusive agricultura irrigada – outorga de água. 

Relatório 2012: NIA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Relatório 2010/2011/2012: NIA 

Documento interno: Caixa econômica ratificou o protocolo verde em 2008. 

 

BNDES 

 

Relatório 2010: NIA 

 

 

Relatório 2011:  

 

O Protocolo Verde é um protocolo de intenções celebrado por instituições financeiras 

públicas e pelo Ministério do Meio Ambiente em 1995 e revisado em 2008.[1] Seu objetivo 

é definir políticas e práticas bancárias precursoras, multiplicadoras e exemplares em termos 

de responsabilidade socioambiental e em harmonia com o desenvolvimento sustentável. 

 

Os signatários do protocolo comprometem-se a financiar o desenvolvimento com 

sustentabilidade, por meio de linhas de crédito e programas que promovam qualidade de vida 

da população e proteção ambiental. Os bancos participantes também reconhecem que podem 

cumprir papel fundamental na orientação de investimentos privados que pressuponham 

preservação ambiental e contínua melhoria do bem-estar da sociedade. 

O BNDES se empenha continuamente em aprimorar sua atuação e atender ao Protocolo 

Verde mediante vários instrumentos e práticas que orientam suas ações, tanto no âmbito de 

sua atividade-fim de financiamento ao desenvolvimento, quanto em suas atividades 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_institucional/o_bndes_e_protocolo_verde.html#nota1
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administrativo-organizacionais internas. O cumprimento dos compromissos definidos nos 

cinco ―princípios‖ do protocolo que, por sua vez, se desdobram em diretrizes específicas, 

podem ser observados na leitura deste relatório. 

 

 

―Para cada princípio, destacam-se as seguintes realizações em 2011: 

I – Desenvolvimento de linhas de financiamento e programas com taxas atrativas para 

investimentos sociais e ambientais associados aos projetos de apoio financeiro. 

II – Política operacional. 

III -  Além das tradicionais iniciativas (racionalização do consumo de energia, água e 

materiais de escritório; utilização de papéis de imprimir e escrever reciclados; coleta e 

separação dos bens descartados para reciclagem), em dezembro de 2011 foi aprovada a 

política de compras sustentáveis do BNDES. Com essa iniciativa, o banco assume o papel 

indutor importante na disseminação das práticas operacionais sustentáveis, alcançando não 

só a cadeia de fornecedores de produtos e serviços, mas também os órgãos públicos e a 

sociedade. 

IV -  O BNDES desenvolveu em 2011 o curso de análise socioambiental e palestras de 

ambientação para os novos funcionários, sensibilizando e engajando o corpo funcional nas 

políticas e práticas já definidas pelo banco. Ao longo desse ano, houve também expressiva 

mobilização de diferentes equipes técnicas para as discussões quanto a aprimoramentos e 

novas frentes de trabalho para o BNDES e  a promoção da sustentabilidade, originando 

estudos, revisões de procedimentos internos, construção de indicadores. 

V-  O BNDES acompanhou e participou de reuniões com MMA, Banco Central e Febraban, 

discutindo e contribuindo para a definição e operacionalização de critérios e práticas mais 

sustentáveis. 

 

Relatório 2012: NIA 

 

 

TEMA2 : PACTO GLOBAL 

BANCO DO BRASIL 

 

Relatório 2010:  ―Participamos, também, de uma proposta da Organização das Nações 

Unidas para que as empresas signatárias do Pacto Global passem a abordar as questões 

referentes 

à água e ao gerenciamento de recursos hídricos em suas estratégias corporativas. 

―Neste contexto, firmamos uma parceria para o desenvolvimento do Programa Água 

Brasil com a Agência Nacional de Águas, a WWF-Brasil e a Fundação Banco do 

Brasil‖.pg.2 

―Desde 2003, o Banco do Brasil é signatário do Pacto Global da ONU, que objetiva 

mobilizar a comunidade empresarial internacional para a promoção de valores 

fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção. O Pacto propõe a redefinição de estratégias e ações, com vistas à 

disseminação dos benefícios da globalização e seus princípios se aplicam a todas as 

áreas e níveis organizacionais da empresa. Em 2007, o Banco do Brasil passou a fazer 

parte do Comitê Brasileiro pelo Pacto Global. Ocorrido na sede da ONU, o Banco do 

Brasil participou do Encontro de Líderes do Pacto Global 2010, que teve como tema  

―Construindo uma nova era para sustentabilidade.‖ Pg. 66 

 

Relatório 2011:   Desde 2003, o Banco do Brasil é signatário do Pacto Global da 
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ONU, que objetiva mobilizar a comunidade empresarial internacional para a promoção 

de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 

combate à corrupção. O Pacto propõe a redefinição de estratégias e ações, com vistas à 

disseminação dos benefícios da globalização e seus princípios se aplicam a todas as 

áreas e níveis organizacionais da Empresa. Em 2007, o Banco do Brasil passou a fazer 

parte do Comitê Brasileiro pelo Pacto Global. Ocorrido na sede da ONU, o Banco do 

Brasil participou do Encontro de Líderes do Pacto Global 2010, que teve como tema 

―Construindo uma Nova Era da Sustentabilidade‖.pg. 68 

 

Relatório 2012: Principais pactos, iniciativas e compromissos assumidos pelo BB:  

[...] The Global Compact. P. 37 

 

 

CEF 

 

Relatório 2010/2011: Nenhuma informação apresentada – NIA 

 

Relatório 2012: 

―Destacamos, em 2012 a participação da empresa na Conferência internacional das 

nações unidas sobre desenvolvimento sustentável – a rio+20, evento que propiciou a 

discussão entre diferentes setores da sociedade sobre a construção de um futuro 

sustentável para o planeta. nossa presença foi coroada com o lançamento da linha de 

Crédito Verde, a assinatura de contratos para obras de saneamento e urbanismo, a 

celebração de acordos internacionais de cooperação e a adesão à declaração do Capital 

natural e à Carta Compromisso para o Pacto Global.‖ Pg.19 

 

―Também em 2012, a CAIXA aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade  e Contra a 

Corrupção. O documento  reúne diretrizes e procedimentos a  serem adotados pela 

organizações signatárias, que, assim, assumem o  compromisso de elaborar e aprovar  

códigos de conduta ou políticas que uma atuação voltada para  a preservação da 

integridade e o combate à corrupção.  O pacto foi idealizado por um coletivo de 

entidades: Instituto Ethos  de Empresas e Responsabilidade Social, UniEthos, Patri 

Relações Governamentais & Políticas Públicas, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas contra Drogas e  Crime 

(UNODC) e Comitê Brasileiro do Pacto Global‖.pg.35 

 

―Pacto Global - Iniciativa lançada oficialmente em  julho de 2000 pelo então 

secretário- -geral da Organização das nações unidas (Onu), Kofi Annan, o Pacto 

global agrega hoje mais de 5.200 organizações signatárias articuladas por 150 redes 

ao redor do mundo. São empresas, sindicatos, organizações não governamentais e 

diversas agências das nações unidas mobilizadas em torno da construção de um 

mercado global mais inclusivo e igualitário, por meio da adoção, na prática dos 

negócios, de valores  fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.  A CAIXA é signatária do Pacto 

global desde 2003. A partir de então,  decidiu incorporar a responsabilidade social 

empresarial como forma de gerir seus negócios. Essa decisão se materializa na 

execução de uma sériede produtos/serviços e iniciativas, que abrangem da operação 

do Programa  Bolsa Família ao apoio à identificação de crianças desaparecidas; da 

destinação social das Loterias CAIXA à emissão gratuita de CPF para mulheres; da 

gestão do Fundo CaiXa Fi Fome zero  Curto Prazo à oferta de microcrédito 
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Produtivo Orientado. Em dezembro de 2012, por exemplo, a CAIXA repassou R$ 1 

milhão para o Fundo nacional dos Direitos da  Criança. Os valores foram destinados 

ao apoio de projetos do Conselho nacional dos Direitos da Criança e  do Adolescente 

(Conanda) voltados  para o enfrentamento da violência sexual e a ações socio 

educativas  dirigidas a adolescentes.  A CAIXA destina anualmente até 1% do 

Imposto de Renda devido ao Fundo nacional dos Direitos da  Criança e do 

Adolescente (FnCA), em apoio ao desenvolvimento de  ações voltadas para a política 

de  promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente. Desde o lançamento do Programa  Fome zero, do governo federal, a 

CAIXA tem disponibilizado a rede de atendimento para recebimento de doações. 

Além disso, repassa ao programa 50% da taxa de administração do Fundo de 

Investimento FIF Fome  zero. em 2012, doações e repasses  somaram mais de R$ 

120 mil. Abrir as portas do mercado de trabalho – e do universo da cidadania  – para 

jovens em situação de vulnerabilidade social tem sido uma frente  de atuação da 

CAIXA no campo da  inclusão social. Os instrumentos para  isso são os programas 

de aprendizagem (Adolescente Aprendiz, Jovem Aprendiz, Estágio), que aliam a 

oferta de capacitação profissional com a  sensibilização para os valores éticos e  para 

a consciência cidadã‖. Pg.. 88 

 

 

BNDES 

 

O BNDES não aderiu ao pacto global. 

 

Relatório 2012: O presidente do BNDES participou da sessão Novas Geografias 

para a Sustentabilidade Empresarial. O evento fez parte do Fórum Inovação e 

Colaboração para o Futuro que Queremos, do Pacto Global. 

 
 

 

TEMA 3: OBJETIVOS DO MILÊNIO 

 

 

BANCO DO BRASIL 

 

Relatório 2010: ―Em parceria com o Governo Federal, o Banco do Brasil e a Fundação 

Banco do Brasil desenvolvem uma série de iniciativas voltadas para a concretização 

dos oito Objetivos do Milênio (ODM), compromisso assumido pelos países membros 

das Nações Unidas no ano 2000. Como forma complementar de apoio, o Banco do 

Brasil apoia e patrocina o Prêmio ODM desde sua primeira edição, em 2005, em 

parceria com a Petrobrás e a Caixa Econômica Federal. O Prêmio tem como objetivo 

selecionar projetos que proporcionam o alcance dos objetivos das Metas do Milênio. 

Em setembro de 2010, o BB participou de cúpula na ONU ao lado de líderes de outras 

Empresas e de outros países com a finalidade de decidirem o que será feito para o 

cumprimento dos ODM. Durante o evento, a estratégia DRS foi a prática do BB que foi 

compartilhada, juntamente com as iniciativas de outras empresas.‖ P.67 

 

Relatório 2011:  ― Em parceria com o Governo Federal, o Banco do Brasil e a 

Fundação Banco do Brasil desenvolvem uma série de iniciativas voltadas para a 

concretização dos oito Objetivos do Milênio (ODM), compromisso assumido pelos 

países membros das Nações Unidas no ano 2000. Como forma complementar, o Banco 
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do Brasil apoia e patrocina o Prêmio ODM desde sua primeira edição, em 2005, em 

parceria com a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. O Prêmio tem como objetivo 

selecionar projetos que proporcionam o alcance dos objetivos das Metas do Milênio. 

Em setembro de 2010, o BB participou de cúpula na ONU ao lado de líderes de outras 

empresas e de outros países com a finalidade de decidirem o que será feito para o 

cumprimento dos ODM. Durante o evento, a estratégia de Desenvolvimento Regional 

Sustentável foi a prática do BB que foi compartilhada, juntamente com as iniciativas de 

outras empresas.‖ P. 68 

 

Relatório 2012: Principais pactos, iniciativas e compromissos assumidos pelo BB:  

[...] Objetivos do milênio.p. 34 

 

 

CEF 

 

Relatório 2010: NIA 

Relatório 2011: NIA 

Relatório 2012:  ―Apoiado pelo Fundo Socioambiental (FSA CAIXA) e executado 

pela Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, o projeto Maré de Sabores 

conquistou o Prêmio ODM Brasil, sendo apontado como uma das melhores práticas 

para a busca dos Objetivos do Milênio. Em sua 4ª edição, o prêmio recebeu a inscrição 

de 1.638 práticas – 918 de organizações e 720 de prefeituras‖.  P. 26 

 

BNDES 

 

Não aderiu. 

 

TEMA 4: PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

BANCO DO BRASIL 

 

Relatório 2010: ―Desde fevereiro de 2005, o Banco do Brasil adota o conjunto de 

políticas e diretrizes estabelecido pelo International Finance Corporation (IFC), 

vinculado ao Banco Mundial, na análise de projetos de investimento da modalidade 

project finance de valor igual ou superior a US$ 10 milhões. Em 2010, o Banco do 

Brasil ampliou a utilização dos critérios de responsabilidade socioambiental 

estabelecidos no âmbito dos Princípios do Equador para todos os projetos dessa 

modalidade independentemente do valor‖. P. 69 

 

―O Banco do Brasil adota o procedimento de exigir auditorias de conformidade 

socioambiental para empreendimentos categorizados como Project Finance e cuja 

análise de risco socioambiental realizada pela área responsável do Banco aponte o 

risco, dependendo do projeto. A auditoria cobre as exigências aplicáveis à gestão de 

saúde, segurança e medicina do trabalho, com base na legislação existente no 

Ministério do Trabalho e Emprego, as condicionantes das licenças ambientais e a 

implementação do Plano Básico Ambiental para compensação e mitigação de impactos 

sociais e ambientais, bem como os critérios dos Princípios do Equador, caso sejam 

mais exigentes que a lei. Com base nos relatórios de auditoria socioambiental, o BB 

aprova ou não a liberação dos recursos para o empreendedor‖. P. 83 
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―O BB considera aspectos socioambientais relacionados aos riscos legal, operacional, 

de imagem, de crédito e de conjuntura. Fundamenta-se, principalmente, no que 

estabelece a legislação aplicável, nos compromissos assumidos como Protocolo Verde, 

Princípios do Equador e Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo. P. 82 

 

―O Banco do Brasil também participa de programas de desenvolvimento sustentável 

em parceria com órgãos governamentais, entidades da sociedade civil e outras 

organizações, brasileiras e internacionais, como o Protocolo Verde, Objetivos do 

Milênio, Pacto Global da ONU, Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo, Princípios 

do Equador, Princípios de Empoderamento das Mulheres, Fórum Amazônia 

Sustentável, Moratória da Soja, Programa Pró- Equidade de Gênero, Carbon Disclosure 

Project, Empresas pelo Clima, Índice Carbono Eficiente – ICO2 e outros.‖ P. 138 

 

―Na concessão de crédito é observado, além dos critérios e normas definidos pelo 

Banco e pelas autoridades financeiras, o cumprimento de requisitos sociais e 

ambientais como os contidos nos Princípios do Equador, no Protocolo Verde e no 

Pacto Global, regras as quais o Banco voluntariamente aderiu. O BB também verifica a 

relação do Ministério do Trabalho e Emprego que identifica empresas que submetem 

seus empregados a formas degradantes de trabalho ou trabalho escravo, não 

concedendo crédito nesses casos. O Banco também não concede créditos a empresas 

envolvidas com trabalho infantil e exploração sexual de menores‖. P. 161 

 

―Em 2010, o BB analisou 3 projetos à luz dos Princípios do Equador no montante de 

R$ 955 milhões, que equivalem a 0,63% da carteira de crédito às empresas.‖ p. 161 

 

Relatório 2011:  Desde fevereiro de 2005, o Banco do Brasil adota o conjunto de 

políticas e diretrizes estabelecido pelo International Finance Corporation (IFC), 

vinculado ao Banco Mundial, na análise de projetos de investimento da modalidade 

Project Finance de valor igual ou superior a US$ 10 milhões. Em 2010, o Banco do 

Brasil ampliou a utilização dos critérios de responsabilidade socioambiental 

estabelecidos no âmbito dos Princípios do Equador para todos os projetos dessa 

modalidade independentemente do valor. P.69 

 

―O risco socioambiental consiste na possibilidade de ocorrência de perdas por impactos 

negativos associados aos negócios e operações no âmbito da sociedade e meio 

ambiente. Para avaliação e monitoramento desses riscos, o Banco do Brasil instituiu 

responsabilidade normativa à Diretoria de Crédito com assessoramento da Unidade 

Desenvolvimento Sustentável. Em suas análises, o BB considera aspectos 

socioambientais relacionados aos riscos legal, operacional, de imagem, de crédito e de 

conjuntura. Fundamenta-se, principalmente, no que estabelece a legislação aplicável e 

em compromissos voluntários assumidos como o Protocolo Verde, os Princípios do 

Equador e o Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo‖. P.78 

 

―Banco do Brasil adota o procedimento de exigir avaliações de conformidade 

socioambiental, realizadas por consultoria independente, para empreendimentos 

enquadrados nos Princípios do Equador, categorizados como Project Finance, 

independentemente de seu valor, e cuja análise de risco socioambiental pelo Banco 

aponte o risco em função dos impactos sociais e ambientais gerados. Essa avaliação 

cobre as exigências aplicáveis à gestão de saúde e segurança e medicina do trabalho, 
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com base na legislação existente no Ministério do Trabalho e Emprego, as 

condicionantes das licenças ambientais e a implementação do Plano Básico Ambiental 

para compensação e mitigação de impactos sociais e ambientais, bem como os outros 

critérios dispostos nos Princípios do Equador, caso sejam mais exigentes que a lei. Para 

projetos com impactos sociais e ambientais de elevada magnitude são também exigidos 

periodicamente relatórios de monitoramento socioambiental, abrangendo a implantação 

e a operação do empreendimento, durante a vigência do financiamento‖p.79 

 

 

―Como signatário dos Princípios do Equador, o Banco do Brasil aplica os padrões de 

desempenho do International Finance Corporation (IFC) na análise de risco para 

financiamentos de grande porte na modalidade Project finance  A intenção é garantir 

que os projetos financiados sejam desenvolvidos de forma socialmente responsável e 

reflitam boas práticas de gestão ambiental. Para os empreendimentos classificados nas 

categorias A (projetos com impactos socioambientais adversos significativos e 

potenciais, considerados variados, irreversíveis ou sem precedentes) e B (projetos com 

impactos socioambientais adversos potencialmente limitados, com número reduzido, 

geralmente específicos do local, em grande parte reversíveis e facilmente dirimidos por 

medidas de mitigação) é exigido do cliente a condução de processo de avaliação 

socioambiental, visando identificar impactos e riscos socioambientais relevantes e 

medidas de mitigação e gestão‖. p. 169 

 

 

Projetos analisados sob a ótica dos princípios do equador em 2011 e contratados: 

 

Categorização do 

Project finance 

N. de projetos 

analisados e 

contratados 

Investimento total 

(R$ milhões) 

Participação do BB 

(R$ milhões) 

B 3 387 245 

C 1 25 18 

Setor de atuação dos Project finance analisados 

Geração de 

energia 

2 128 80 

Transmissão de 

energia 

2 284 183 

Localização(Região) dos Project finance analisados 

Centro oeste 4 413 263 

Total 4 413 263 

Com base nos princípios do equador (A-alto impacto; B-médio; C-baixo/mínimo 

 

Relatório 2012:  Principais pactos, iniciativas e compromissos assumidos pelo BB:  

[...] princípios do equador.p. 34 

 

―Por ser signatário dos Princípios do Equador, o Banco do Brasil aplica os padrões de 

desempenho do International Finance Corporation (IFC) na análise de risco para 

financiamentos de grande porte, visando garantir que sejam desenvolvidos de forma 

socialmente responsável e reflitam boas práticas de gestão ambiental. O Banco exige a 

condução de processo de avaliação socioambiental, visando identificar impactos e 

riscos socioambientais relevantes e medidas de mitigação e gestão, para projetos nas 

categorias A – impactos socioambientais adversos significativos e potenciais, 
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considerados variados, irreversíveis ou sem precedentes – e B – impactos 

socioambientais adversos potencialmente limitados, com número reduzido, geralmente 

específicos do local, em grande parte reversíveis e facilmente dirimidos por medidas de 

mitigação. É exigência do BB que o projeto esteja alinhado aos padrões de desempenho 

da IFC e às diretrizes EHS (saúde e segurança no trabalho) específicas do setor, 

e que seja elaborado um plano de ação contemplando medidas preventivas, mitigadoras 

e compensatórias para os impactos socioambientais identificados pela avaliação. O 

material (seja plano de ação ou seus resumos não técnicos) deve ser revisado por um 

especialista socioambiental independente e colocado à disposição do público a fim de 

auxiliar a due diligence dos indicadores de desempenho dos Princípios do Equador. O 

BB exige, para os projetos das categorias A e B, que 

o tomador do empréstimo se comprometa a cumprir toda a legislação, regulamentação 

e autorizações socioambientais do País; respeitar o plano de ação (quando aplicável) 

durante a aplicação e o andamento do projeto, em todos os aspectos relevantes; 

fornecer relatórios periódicos; e descomissionar as instalações, quando aplicável e 

apropriado, em conformidade com um plano previamente acordado. De forma 

trimestral ou semestral, as avaliações socioambientais são realizadas e apresentadas aos 

agentes financiadores pelos especialistas socioambientais independentes. A 

conformidade das questões abordadas com os padrões de desempenho do IFC é 

condicionante para a liberação das parcelas do financiamento. P. 68 

 

Projetos analisados sob a ótica dos princípios do equador em 2001 e contratados(p.68): 

 

Categorização do 

Project finance 

N. de projetos 

analisados e 

contratados 

Investimento total 

(R$ milhões) 

Participação do BB 

(R$ milhões) 

A 2 12.107 1.672 

B 7 959 579 

Setor de atuação dos Project finance analisados 

Geração de 

energia 

9 13065 2251 

Localização(Região) dos Project finance analisados 

Centro oeste 3 8.701 672 

Centro-

oeste/norte 

1 3.770 1.200 

Total 9 13.065 2.251 

Com base nos princípios do equador (A-alto impacto; B-médio; C-baixo/mínimo 

 

CEF 

 

Relatório 2010:  PRINCÍPIOS DO EQUADOR – 2009 - Adesão da CAIXA aos 

Princípios do Equador, conjunto de exigências socioambientais definidas pelo setor 

bancário internacional para a concessão de financiamentos a projetos. P.57 

 

Crédito sustentável: A ampliação dos condicionantes socioambientais para operações 

Project Finance superiores a US$ 10 milhões, partir da Adesão aos Princípios do 

Equador, em 2009. P. 63 
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Relatório 2011: Política de crédito: A partir da Adesão aos Princípios do Equador, em 

2009, foram ampliados os condicionantes socioambientais para operações Project 

finance superiores US$10 milhões.(cap. 13) 

 

Evolução das analises  socioambientais (operações superiores a 10 milhões) 

Ano N. de avaliações Total (em R$ bilhões) 

2009 76  9,67 

2010 76 10,5 

2011 63 11,2 

 

 

Relatório 2012: Atuação em Associações e Organismos Governamentais : The Equator 

Principles Association – Princípios do Equador. P. 23 

 

Desempenho ambiental: No mesmo ano, a CAIXA firmou os Princípios do Equador, 

subordinando- -se aos padrões socioambientais da International Finance Corporation 

(IFC), braço privado do Banco Mundial, para a análise de parâmetros de  

responsabilidade social e ambiental em todas as operações de tipo Project finance 

acima de US$ 10 milhões. P. 90 

 

INFRAESTRUTURA PARA SUSTENTABILIDADE (p.98) 

PROGRAMA VALOR DO FINANCIAMENTO (EM R$ MIL)  

 2011 2012 

Pró-transporte 2.096.211,63 1.681.554,00 

Energia renovável* 591.033,14 12.681.091,09 

Operações estruturadas – 

projetos especiais** 

3.527.000,00 - 

Educação - 6.359,00 

TOTAL 6.214.244,77 14.369.004,09 

*Os dados de 2012 correspondem à soma de energia setor público e FCP energia ou 

energia primária. 

** Os dados referentes projetos especiais de 2012 serão apresentadas separadamente 

nas análises enquadradas nos princípios do equador. 

 

Projetos analisados sob a ótica dos princípios do equador em 2012 e contratados(p.100): 

 

Categorização do 

Project finance 

N. de projetos 

analisados e 

contratados 

Investimento total 

 

Participação do CEF 

(R$ milhões) 

A 2 32.314.513.349,00 8.350.000.000,00 

B 3 700.747.897,72 586.962.778,26 

C 1 149.848.503,07 104.709.152,20 

Setor 

Energia 3 29.037.808.823,08 7.120.809.511,08 

Infraestrutura 1 149.548.503,07 104.709.152,20 
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Naval 2 3.217.948.074,64 1.816.153.267,18 

Total 6 33.164.847.749,79 9.041.671.930,46 

 

BNDES 

 

Não aderiu 

 

TEMA 5: CERTIFICAÇÃO 

BB 

 

2010: NIA 

2011: NIA 

2012: Agenda 21 do BB - Manter certificação ISO 14001 (Edifício Altino Arantes) e 

obter  Certificação ISO 140001 em um Edifício Sede em Brasília. Ação parcialmente 

concluída. Foi mantida a certificação ISSO 14001 do Edifício Altino Arantes. 

Encontram-se em andamento as medidas para viabilizar a certificação do Complexo de 

Tecnologia e Edifício Tancredo Neves, em Brasília (DF). 

 

CEF 

 

2010/2011/2012: NIA 

  

 

BNDES 

 

2010/2011/2012: NIA 

  

 

TEMA 6: COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

BB 

 

 

 

2010 - A UniBB também estimula a organização de espaços educativos nas unidades do 

Banco e amplia a oferta de educação profissional para clientes, fornecedores, parceiros, 

familiares dos funcionários, funcionários das controladas, coligadas e entidades associativas 

vinculadas ao Banco através de parcerias com provedores educacionais de qualidade e 

mediante o compartilhamento dos custos. Pg 109 

 

O Banco possui uma política específica de relacionamento com os seus fornecedores, pautada 

na ética e na transparência. Além dos critérios relacionados à economicidade, 
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atendimento à legislação, especificações de qualidade dos produtos e serviços e confiabilidade 

nos prazos de suprimentos, é considerado o atendimento aos requisitos de responsabilidade 

socioambiental. Pg 138 

 

Por estar sujeito à Lei de Licitações e Contratos e demais legislações afetas, o Banco do Brasil 

traz para si uma acirrada fiscalização de órgãos externos, como o Tribunal de Contas da 

União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), o que assegura transparência, 

acompanhamento e respeito aos diversos públicos de interesse. 

Abaixo, consta a relação das providências já implementadas relativas ao assunto: 

a) realização de compra de bens e contratação de serviços priorizando o procedimento 

eletrônico, com vistas a ampliar a disputa nos processos licitatórios 

 

b) inclusão de cláusula socioambiental nas minutas de contrato, na qual o fornecedor declara e 

obrigase a exercer suas atividades considerando práticas sustentáveis como proteger e 

preservar o meio ambiente, não utilizar práticas discriminatórias ou de 

trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo, ou ainda, não empregar menores, salvo na condição 

de aprendiz e em conformidade com a legislação vigente; 

 

c) inclusão de exigência contratual na qual o fornecedor compromete-se a conhecer o Código 

de Ética do Banco; 

 

d) previsão, na instrução normativa do Banco, sobre a possibilidade de inclusão de critérios de 

sustentabilidade nas especificações para aquisição de bens e contratação de serviços e obras, 

considerando as orientações da IN SLTI/MPOG N. 1, de 19/01/2010 

(DOU de 20/01/2010); 

 

e) previsão, nos editais de licitação, quanto à concessão de tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social, a ampliação da eficiência 

de políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, em conformidade com a Lei 

Complementar 123/2006. As normas para os fornecedores são estabelecidas de forma que a 

respectiva implementação seja verificada na condução dos processos licitatórios e na 

execução dos contratos. As verificações de cumprimento de obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e socioambientais, assim como a análise de denúncias sobre eventuais 

infrações e desconformidades nessa matéria, são conduzidas em consonância com o que reza 

a legislação, os editais de licitação e os contratos firmados. Havendo qualquer indício de 

desconformidade, o Banco adota as medidas de averiguação que a situação recomendar e as 

ações de regularização que venham a ser necessárias. O Banco do Brasil mantém cláusulas 

contratuais que condicionam o pagamento ao fornecedor à comprovação de regularidade 

trabalhista e previdenciária (quitação da folha de pagamento, décimo terceiro, auxílio 

transporte, auxílio alimentação, FGTS e INSS. Pg 139-140 

 

Licitações Sustentáveis 

Com vista a práticas democráticas e transparentes de licitações, o BB prioriza, dentro das 

limitações legais, o meio eletrônico para processos de compras de bens e serviços, o portal 

Licitações-e. pg 140 

 

Canal do Fornecedor 

Visando aprimorar a sua relação com os fornecedores e parceiros, o Banco adotou o Acordo 

de Nível de Serviços (Service Level Agreement – SLA) para a contratação de fornecedores. O 
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acordo é um documento formal, celebrado entre contratante e fornecedor, que tem por função 

assegurar o comprometimento 

mútuo em relação às obrigações estabelecidas nos contratos. Os principais benefícios do SLA 

são: 

• manutenção da qualidade dos serviços prestados; 

• incentivo à busca pela excelência; 

• redução das discussões e impasses quanto aos serviços prestados e; 

• garantia de um nível de rentabilidade que não comprometa a 

situação econômico-financeira de seus fornecedores. 

Para disponibilizar essas e outras informações sobre contratos, 

licitações, patrocínio e parcerias, o BB disponibiliza um canal de comunicação próprio para 

esse público: o Canal do Fornecedor. Criado em 2005, o canal imprime transparência no 

relacionamento da Empresa com seus parceiros. Lá, é possível encontrar, por exemplo, os pré-

requisitos para tornar-se um fornecedor e o regulamento das licitações realizadas pelo Banco. 

Para acessar o Canal do fornecedor, acesse: 

bb.com.br – outros sites – compras, contratações e vendas. Pg 140 

Os fornecedores que utilizam o portal para vender seus produtos e serviços desfrutam de 

inúmeras vantagens: eliminação de custos com deslocamento e hospedagem para envio de 

propostas e lances; participação em licitações realizadas em qualquer lugar do país sem 

necessidade de deslocamento e acompanhamento de todos os preços praticados após abertura 

de propostas e fases do processo. Além disso, o Portal Internet divulga a política e 

regulamento das licitações realizadas e os pré-requisitos para se tornar um fornecedor do BB. 

Oferece ainda uma relação de endereços e telefones através dos quais é possível entrar em 

contato com as equipes responsáveis pelo relacionamento com fornecedores. Pg 140 

 

Relatório 2011 -  O Banco está sujeito à Lei de Licitações e Contratos, além de outras normas 

relacionadas, que o sujeitam à fiscalização de órgãos como o Tribunal de Contas da União 

(TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), o que também assegura a transparência dos 

processos. Dessa forma, o processo de contratação de fornecedores e prestadores de serviços 

segue critérios imparciais e transparentes e não privilegia fornecedores locais. Os contratos 

firmados com os fornecedores, além disso, determinam a exigência de cumprimento de todas 

as obrigações trabalhistas e previdenciárias, além de declarar conhecer o Código de Ética do 

Banco do Brasil. Ao assiná-los, eles declaram que suas atividades são exercidas levando-se 

em conta práticas sustentáveis, como proteger e preservar o meio ambiente, não adotar ações 

discriminatórias ou trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo e não empregar menores, a não ser 

como aprendizes e em sintonia com a legislação. Adicionalmente, nas contratações 

estratégicas, é adotado o Acordo de Nível de Serviço (ANS), que busca garantir o 

cumprimento das regras 

de eficiência, eficácia e produtividade estabelecidas contratualmente, por meio da aferição da 

qualidade esperada no desempenho do serviço prestado. Nas contratações de fornecedores da 

área de segurança é previsto treinamento formal em procedimentos específicos de direitos 

humanos. O treinamento de ―Formação para Vigilante – CFV‖ inclui em sua grade curricular 

a disciplina ―Legislação aplicada e direitos humanos‖, com carga horária de 10 horas-aula. 

O mesmo é previsto pela Lei n. 7.102/1983 e tem como exigência a reciclagem a cada 

dois anos, sendo que é um dos itens vistoriados pelo Departamento da Polícia Federal. 

O não cumprimento pode acarretar em autuação e multa ao Banco. 
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2012 - ―Banco do Brasil mantém o relacionamento com fornecedores pautado no respeito, na 

transparência, no cumprimento das especificações e no controle de qualidade, tudo em 

obediências aos princípios de responsabilidade socioambiental e às legislações pertinentes. 

Está sujeito à Lei de Licitações e Contratos, além de outras normas relacionadas, que o sujeita 

à fiscalização de órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral 

da União (CGU), o que também assegura a clareza dos processos. Dessa forma, o processo de 

contratação segue critérios imparciais e transparentes e não privilegia contratações locais‖ ( 

Relatório2012, p. 85) 

―Todas as minutas de contrato do BB contêm cláusula em que o fornecedor declara e obriga-

se a não empregar direta ou indiretamente menores de 18 anos em trabalho noturno, insalubre 

ou perigoso. Também obriga-se a não empregar, direta ou indiretamente, menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz (a partir de 14 anos). Critérios socioambientais também fazem 

parte das especificações de compra que envolvem a aquisição de papel, mobiliário e 

computadores, entre outros, contribuindo para minimizar os impactos decorrentes da atividade 

sobre os recursos naturais‖.  ( Relatório 2012, p. 85) 

 

CEF 

 

RELATÓRIO 2010: Influenciar a cadeia produtiva, disseminado os princípios e valores da 

responsabilidade social empresarial e as práticas compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável, é uma tarefa que tem mobilizado a CAIXA. Entre 2009 e 2010, foi realizado um 

ciclo de nove debates em torno desses temas, com a participação de 579 fornecedores da 

empresa, além de 806 convidados. (pg.50) 

 

Na qualidade de empresa pública, já ao contratar o fornecimento de bens e a prestação de 

serviços, a CAIXA tem a obrigação legal de exigir dos licitantes uma declaração formal de 

que cumprem os direitos sociais de seus trabalhadores, conforme o especificado na 

Constituição Federal. Todo contrato firmado pela empresa com fornecedores estabelece 

cláusulas que pressupõem o atendimento aos direitos humanos universais e aos requisitos de 

responsabilidade social empresarial, tais como: • não manter relação de emprego/trabalho, de 

forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 anos; • não se utilizar de trabalho em condições degradantes ou em 

condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, 

raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade (pg. 51) . 

 

Uma das empresas com maior poder de compra do país, a CAIXA usa sua influência sobre a 

cadeia de fornecedores para disseminar as práticas da sustentabilidade. condiciona, por 

exemplo, a aquisição de produtos e serviços ao cumprimento de requisitos sociais e 

ambientais (pg.59) 

 

Um dos principais mecanismos de que a CAIXA dispõe para racionalizar e reduzir seu 

consumo de Recursos é o Programa de Racionalização de Gastos e Eliminação de Desperdício 

(Proged). Desde 2003, as revisões de processos produtivos sugeridas pelo programa 

permitiram uma economia de R$ 4 bilhões em custos administrativos com consequentes 

impactos ambientais. 

 

 

RELATÓRIO 2011 - A energia elétrica consumida em todas as unidades da CAIXA provém 

de concessionárias distribuidoras locais que, em sua maioria, trabalham com insumo gerado a 
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partir de fontes renováveis, principalmente a hidroeletricidade. Em 2011, o consumo total de 

energia pela CAIXA foi de 567.982.996 kWh. No ano anterior, o resultado havia sido de 

571.428 .000 kWh. 

No entanto, cálculos comparativos entre 2010 e 2011, a partir da relação entre dados de 

consumo energético e área física ocupada pela empresa, que tem sido constantemente 

ampliada, demonstram que a CAIXA obteve no período uma economia de 20,6 MWh em seu 

consumo de energia. 

Em boa medida, o resultado tem vínculo com a adoção pela CAIXA de diversas soluções 

ecoeficientes, como sistemas de iluminação inteligente e outros dispositivos (já instalados em 

17 agências), maior aproveitamento da luz natural (com 12 agências beneficiadas), redução do 

uso de ar-condicionado devido ao uso de revestimento térmico nas instalações físicas 

(aplicado em 14 agências) e sistemas inteligentes de climatização (implementados em 11 

agências). 

Em 2011, uma das unidades da empresa – a Centralizadora Nacional de Atendimento em 

Telesserviços de Belo Horizonte (MG) – recebeu o nível ―A‖ da Etiqueta de Eficiência 

Energética para prédios comerciais, certificação emitida pelo Procel/Inmetro. Ao todo, a 

CAIXA tem cinco prédios "etiquetados". Todos apresentaram redução de consumo de energia 

elétrica de 25% em comparação com outras agências de porte semelhante. 

Quanto ao consumo de água, todo o suprimento das unidades físicas da CAIXA é tratado e 

fornecido por concessionárias locais. O total consumido em 2011 foi de 1.474.259 m³, 

enquanto o de 2010 foi de 1.920.847 m³. [GRI EN8] 

Com essa referência, diversas medidas têm sido tomadas pela CAIXA no sentido de promover 

o uso sustentável da água. A empresa possui, por exemplo, 16 edificações com sistema de 

captação de água da chuva, para utilização em limpeza de piso externo e irrigação dos jardins. 

Bacias sanitárias de baixo consumo e torneiras com aeradores e fechamento automático têm 

se tornado o padrão em novos edifícios, mas também há soluções sob medida para 

determinadas especificidades locais: em Belém (PA), conhecida pelo alto índice 

pluviométrico, o edifício-sede da CAIXA conta com sistema de drenagem que reduz a taxa de 

umidade do solo. A água drenada, armazenada, passa por filtragem antes de ser usada em 

bacias sanitárias e no sistema de sprinklers contra incêndio. (cp. 13) 

 

LOGÍSTICA REVERSA [GRI EN1, EN2, EN27] 

Acordo firmado em 2006 com a Lexmark, fabricante de impressoras e cartuchos de 

impressão, e a ONG Moradia e Cidadania instituiu na CAIXA o processo de logística reversa 

de cartuchos. Segundo o convênio, a CAIXA adquire sob condições diferenciadas os produtos 

de impressão da Lexmark. Os cartuchos e fusores de impressora já utilizados são recolhidos 

pela Lexmark e encaminhados a empresas recicladoras. Parte dos recursos obtidos com a 

reciclagem é repassada à ONG Moradia e Cidadania. Em 2011, foram encaminhados 47.359 

cartuchos para desmonte e reciclagem. No período, o total de repasses à ONG ultrapassou R$ 

323 mil – desde seu início, o projeto já repassou R$ 1,9 milhão. 

Os recursos beneficiam comunidades de catadores de resíduos sólidos, por meio de iniciativas 

ligadas à educação, à geração de trabalho e renda e à organização desses profissionais em 

associações e cooperativas. Em seis anos, a logística reversa evitou que 80 toneladas de 

resíduos altamente poluentes (ferro, plástico e alumínio compõem a carcaça dos cartuchos) 

acabassem em lixões ou aterros sanitários. Reciclados, esses materiais geram toneladas de 

subprodutos, utilizados como matéria-prima para a indústria. 
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RESÍDUOS X SUBPRODUTOS GERADOS A PARTIR DA RECICLAGEM (2006 A 2011*) 

QUANTIDADE 

DE 

CARTUCHOS 

PESO 

(TONELADA) 

FERRO 

(TONELADA) 

PLÁSTICO 

(TONELADA) 

ALUMÍNIO 

(TONELADA) 

METAIS 

NÃO 

FERROSOS 

(TONELADA) 

PAPELÃO 

DAS CAIXAS 

(TONELADA) 

PÓ DO 

TONER 

(TONELADA) 

173.000 89 11 65 5 0,5 0,7 6,6 

* Até setembro de 2011. 
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O benefício do subsídio permitiu à CAIXA significativa economia nas compras de produtos 

de impressão – nos últimos três anos, a redução média do preço de cartuchos novos foi de 

47%. A vantagem econômica se somou, em 2011, a um bônus institucional: o projeto 

conquistou o 1º lugar do Prêmio Melhores Práticas da A3P (Agenda Ambiental na 

Administração Pública), na categoria "Gestão de Resíduos". 

 

 

RELATÓRIO 2012 - Pela magnitude de sua estrutura e pela abrangência de sua atuação, a 

CAIXA tem vínculos com uma ampla cadeia de fornecedores, com os quais estabelece 

contratos cujas regras transcendem o aspecto puramente econômico- -financeiro: as 

dimensões ética, social e ambiental também pautam esse relacionamento. Espera-se desses 

parceiros o comprometimento com princípios básicos de direitos humanos, tais como Não 

manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menores de 18 anos de 

idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem com menores de 16 anos de idade em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir dos 14 anos. 

 

>>Diligenciar para que os empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em 

boas condições físicas e mentais e em condições adequadas de descanso, alimentação e estado 

de alerta. 

>>Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições 

análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, 

sexo, partido político, classe social, nacionalidade. Pg82 

 

O fornecedor que descumprir obrigações contratuais está sujeito a penalidades previstas que 

variam da advertência ao impedimento de licitar e contratar com a União. Em agosto de 2012, 

por exemplo, foram suspensos o recebimento e a contratação de novas propostas de 

financiamento para a Construtora MRV, por ela ter sido relacionada na listas de empresas 

flagradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego em exploração de mão de obra em 

condições análogas à escravidão.pg  82 

 

 

BNDES 

 

 

 

 

RELATÓRIO 2010- Para 2010, também no contexto da aprovação da política de RSA, 

destacam-se algumas iniciativas voltadas às instalações e atividades administrativas. O 

BNDES realizou um levantamento preliminar de sua emissão de gases de efeito estufa (GEE), 

o que já ensejou discussões sobre possíveis medidas de redução e compensação.  

Também já foram iniciadas as discussões sobre uma política de compras sustentáveis. Pg. 1 

 

• induzir e reconhecer as melhores práticas de responsabilidade social e ambiental  

em seus fornecedores, clientes, instituições financeiras credenciadas e demais  

parceiros, contribuindo para o avanço da sustentabilidade na sociedade brasileira; pg 4 

 

 

RELATÓRIO 2011 - Além das tradicionais iniciativas (racionalização do consumo de 

energia, água e ateriais de escritório; utilização de papéis de imprimir e escrever reciclados; 

coleta e separação dos bens descartados para reciclagem), em dezembro de 2011 foi aprovada 
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a Política de Compras Sustentáveis do BNDES. Com essa iniciativa (mais detalhada no  

CApítulo Ecoeficiência e Compras Sustentáveis), o Banco assume um papel indutor 

importante na disseminação das práticas operacionais sustentáveis, alcançando não só a 

cadeia de fornecedores de produtos e serviços, mas também os órgãos públicos e a sociedade. 

PG.3 

 

A ideia de sustentabilidade nas compras públicas vem sendo  incorporada à legislação 

brasileira gradativamente. Em 2010, a Lei 8.666/93 foi alterada para incluir Expressamente a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável como  

um dos objetivos da licitação. Cabe ressaltar que a Política de Compras Sustentáveis do  

BNDES está alinhada com o Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), 

do Ministério do Meio Ambiente, e também com dois temas que serão destaque na 

Conferência Rio +20: 

• Economia Verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza; e 

• arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável. 

Com a implantação dessa política, o BNDES assume um importante papel indutor na 

disseminação das práticas operacionais sustentáveis, alcançando não só a cadeia de  

fornecedores de produtos e serviços, mas também os órgãos públicos e a sociedade. PG. 4 

 

RELATÓRIO 2012 -  Da mesma forma que já praticava em anos anteriores na aquisição de 

papel de consumo, o BNDES em 2012 incluiu a exigência de utilização de material reciclado 

nas licitações de itens de mobiliário e na execução das obras de reforma do Departamento 

Regional Sul (DESUL), em São Paulo. Também incluiu nas licitações de material de 

consumo 

(toner para impressoras) a obediência ao sistema de logística reversa, de acordo com o 

disposto na Lei 12.305/2010, e nas contratações de obras (DESUL e DENOR) a observância 

da Resolução Conama 307/2002, que exige a reciclagem ou encaminhamento adequado de 

resíduos sólidos.pg 91 

 

 

TEMA 7 – INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

BB 

 

 
 

 

RELATÓRIO DE 2012: Desde 2006, o Banco do Brasil integra o Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento 

de listagem que reúne empresas sujeitas às mais rigorosas práticas de governança corporativa. Além disso, está 

listado nos Índices de Sustentabilidade Empresarial (ISE), de Ações com Tag Along Diferenciado (Itag) e de 

Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). Em 2012, o BB despontou pela primeira vez no Índice 

Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), da Bolsa de Nova Iorque, fato que deve impulsionar ainda mais sua 

inserção no cenário internacional‖ (RELATÓRIO 2012. Pg. 17) 

 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/ecoeficiencia_e_compras_sustentaveis/
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APÊNDICE F – Categorização – Matriz das Entrevistas 

 

ESTRUTURA  REPRESENTAÇÃO  - FINANCEIRA 

TEMA: SUSTENTABILIDADE/RSA 

ENTREVISTADO CONCEITO CULTURA AÇÕES INDICADORES 

A Não tenho noção do 

conceito propriamente 

dito 

 A cultura da 

responsabilidade ambiental 

não foi disseminada, o 

funcionário não assimilou o 

tema. 

Há muito desperdício de papel, por exemplo, a 

nossa geração ainda tem o hábito de arquivos 

físicos, já a geração mais nova consegue 

arquivar digitalmente, estamos numa era de 

transição e o mercado e as pessoas precisam 

mudar para conseguir o desenvolvimento 

sustentável, mas da maneira como estamos 

fazendo não passa de marketing. 

 

B O tema sustentabilidade 

pegou não por um 

esforço institucional 

mas por esforços 

individuais antes de 

virar moda. 

 

O Banco não tem 

política de 

sustentabilidade, tudo 

para fora, nada para 

dentro. 

Tudo é propaganda é 

papo. 

Falta sustentabilidade é nas 

pessoas, hoje tudo é 

terceirizado. È visível a 

precariedade dos serviços 

terceirizados, muitos 

trabalham e ficam sem 

verbas trabalhistas, 

internamente  o Banco é 

antagônico, existe meta para 

tudo, pressão para 

funcionários cumpri-las é 

enorme e ainda tem meta 

até para cumprimento do 

plano de ação em RSA.  

A área de tecnologia já fazia antes da política 

de RSA do banco, a logística reversa por 

razões econômicas, já realiza descarte de 

computadores, exigindo do fabricante o 

recolhimento e os programas de doações de 

equipamentos a entidades filantrópicas, 

descarte de portas giratórias, a exigência do 

selo energister, as lâmpadas de retrovit 

(espelho). Todas essas ações já eram praticadas 

não pelo viés da sustentabilidade mas, por 

razões econômicas, com a diminuição do custo 

e do desperdício. 

 

Temos ações isoladas com alguns produtos. 

 

Todo mundo faz da forma mais fácil e seguem 

uma receita já ditada pelo mercado. 

Vêem sempre o lado econômico. 

E difícil mensurar a sustentabilidade. 

Aliás, acho que é impossível. 

C Não tenho muita noção 

dos conceitos técnicos e 

acadêmicos. 

 

Um discurso 

complicado. 

Embora o banco já faça a 

muito tempo ações de RSA, 

falta ainda convencimento 

interno. 

As pessoas que trabalham 

na área ou que tem certa 

 

Estamos numa mudança de paradigma, as 

pessoas e as empresas estão passando por 

profundas mudanças e portanto deveriam 

apresentar novas ações que atendam essas 

mudanças. 
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A sustentabilidade está 

em segundo plano. 

ligação com o tema é que 

fazem andar o processo, por 

exemplo, em projeto de 

plantar árvores em área 

devastada somente pessoas 

que tem interesse no tema 

foram participar, as pessoas 

não se envolvem e fica 

parecendo uma nuvem. 

D Tudo é muito subjetivo 

 

Criar uma especificação 

de capitalização de 

sustentabilidade, isso é 

fato. 

É surreal querer fazer 

sustentabilidade sem 

gastar isso para mim é o 

ponto crucial. 

A falta de sincronização 

interna, ou seja, cultura 

interna, com tema, faz com 

que os funcionários pensem 

em sustentabilidade ligados 

a meta do plano de ação em 

RSA da empresa. 

 

Existe uma carência de 

consciência ecológica. 

Existe uma área no Banco responsável pelo 

tema mas que trabalha como gerenciadora de 

metas, assim como as demais áreas. As ações 

são controladas para conseguir alcançar os 

indicadores de sustentabilidade, como DJSI. 

 

Querem ações específicas mas sem custo, 

então ficam com ações ―pequenas‖ e que não 

atendem o real objetivo. Como fazer por 

exemplo a pegada ecológica de um 

determinado produto sem custo? 

 

Isso demanda uma estrutura, técnicos, faz se 

necessário gente pensando em ações concretas 

no âmbito da sustentabilidade 

 

Existe uma preocupação das áreas em 

responder as demandas da área específica em 

sustentabilidade e ficam restritas a determinado 

momento e são deixados em segundo plano e aí 

quando somos cobrados novamente, começa a 

correria e aí temos que pensar no que fazer. 

 

Um grande exemplo é o projeto de coleta de 

lixo, separam se os materiais e depois são 

misturados no caminhão da coleta. Poderíamos 

ter um projeto de coleta seletiva restrita aos 

grandes geradores de lixo e fazer um trabalho 

realmente que atendesse toda linha de 

Falta indicadores, ninguém se tocou ainda 

que falta gestão. 

 

Necessitamos de uma área dentro da 

diretoria pensando somente no que fazer e 

não somente no gerenciamento de dados e 

indicadores externos. 
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produção desde a coleta até o aproveitamento 

do lixo, como por exemplo o financiamento 

das usinas de aproveitamento de lixo é com 

isso poderíamos gerar energia limpa e comprar 

créditos de carbono. É preciso gastar com a 

sustentabilidade. 

 

O crédito de carbono é meio termo para limpar 

a consciência de quem polui. 

E É difícil entender o 

conceito já mudou tanto 

começou com 

Responsabilidade social, 

desenvolvimento 

sustentável e hoje 

sustentabilidade. Muito 

acadêmico e marketing. 

Falta disseminação do tema  

e organização interna para o 

tema, as pessoas ainda não 

incorporam nas suas 

atividades a preocupação 

com a sustentabilidade. Esse 

assunto está em segundo 

lugar, estamos preocupados 

somente em responder os 

indicadores externos, ficam 

em busca de dados, falta 

uma gestão social do tema, 

falta uma importância maior 

por parte da empresa no 

sentido de investir numa 

área que pensem na 

governabilidade da 

sustentabilidade. 

Existe ações específicas criadas pelo mercado 

que virou tendência e todos sequem a mesma 

cartilha. 

Na verdade temos poucos indicadores é 

um dos motivos da correria é conseguir 

dados para responder a demanda da área 

específica de sustentabilidade. 

F Responsabilidade social 

é uma tendência de 

mercado. É uma moda 

no meu ponto de vista, 

coisa de mercado. 

 As ações são ainda muito pequenos diante de 

tanto tempo de discussão, pelo que eu sei desde 

a década de 1990 vêem se discutindo isso é até 

agora temos ações que foram ditadas pelo 

mercado. 

Só corremos atrás dos indicadores em 

épocas específicas para atender as 

demandas externas. 

G Vejo a sustentabilidade 

como visão de resultado. 

Uma coisa muito bonita 

se fosse seguida 

 Algumas ações foram desenvolvidas no Banco 

como a separação do papel só que na coleta 

final o lixo é misturado,não consigo entender 

como foi desenhado esse projeto de forma a 

não pensar no que fazer com o lixo. 

Várias ações foram tomadas para reduzir o 

Trabalho com alguns indicadores por 

exemplo o custo e quantidade  do papel 

A4 
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desperdício do papel, por exemplo, reduzimos 

os textos nos extratos e nos comprovantes de 

pagamento, retiramos propaganda nos extratos, 

os clientes podem escolher se querem a 

emissão da fatura do cartão de crédito, o 

pagamento de títulos na internet permite que o 

cliente salve nos seus arquivos o comprovante. 

Tentamos utilizar o papel reciclado para os 

envelopes de depósito mas a gramatura do 

papel trouxe vários problemas para as 

máquinas. 

H Gosto muito dessa área 

e já venho estudando o 

tema e vejo que algumas 

pessoas tratam o tema 

sustentabilidade como 

algo ligado a natureza, 

até certo tempo, antes de 

trabalhar com isso eu 

também tinha essa 

visão. 

 

Abrir o conceito de 

sustentabilidade para 

diversidade, significa 

incluir pessoas, o ser 

humano como parte do 

meio ambiente. 

Realmente há pouco tempo 

comecei a estudar o tema. 

Foi por iniciativa própria, 

no Banco o conhecimento 

está restrito a área 

específica. 

Temos ações mais preocupadas com a 

ecoeficência, como coleta de lixo, 

recondicionamento de cartuchos. O problema é 

que existe meta para tudo e o funcionário é 

cobrado ao extremo com essas metas e essas 

atitudes são antagônicas com o discurso da 

sustentabilidade. 

A preocupação do banco é com econômico 

e financeiro, não adianta apresentar 

projetos sem números, isso é fantasia. 

 

Temos poucos indicadores, isso é um 

problema, porque sem números não vamos 

conseguir nada dentro dessa empresa. 

I Conceito muito técnico. 

 

A nossa gerencia é 

propositiva, não temos 

poder decisório. 

 

Para os decisores, 

acredito que seja muito 

heterogênio o tema, pois 

a sustentabilidade passa 

O tema sustentabilidade 

ainda precisa ser mais 

disseminado na corporação, 

se houver uma preparação 

haverá impacto positivo em 

relação principalmente aos 

bancos privados, com 

operações mais seguras, 

com diminuição do risco 

legal e maiores benefícios 

Como ações de sustentabilidade podemos 

destacar a aderência da instituição aos 

princípios do equador em Project finance com 

valores acima de U$ 10 milhões, protocolo 

verde, financiamento de saneamento, 

mecanismos de desenvolvimento limpo, 

inclusão da variável ambiental na análise do 

crédito e do risco ambiental nos empreendidos 

financiados pela instituição. 

 

Um dos maiores obstáculos é a falta de 

indicadores. 
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a ser mais um eixo, 

muitas vezes, 

confundido com metas. 

para a sociedade, mas há 

uma boa caminhada pela 

frente, porque não foram 

muitos que se convenceram 

da necessidade da 

incorporação do tema nos 

processos decisórios, 

importante destacar e que 

não devemos nos esquecer 

que somos um banco e 

temos que lidar com sistema 

econômico, afinal estamos 

concorrendo com os demais 

para termos lucro no final 

do período, e em muitos 

casos lucro e 

sustentabilidade não andam 

juntos. 

 

Houve uma pequena 

alteração na cultura de 

consumo da instituição e 

dos funcionários. 

 

Falta muita coisa, 

principalmente uma melhor 

compreensão do tema, como 

exemplo  metas, mesmo 

com toda essa preocupação 

hoje o lema da instituição é 

sustentabilidade que passou 

a ser definida por metas, 

inclusive com redefinição 

do planejamento 

estratégico. Temos que ser o 

melhor até 2015. 

 

Temos o fundo socioambiental, com recursos 

de 2% do lucro da instituição para financiar 

projetos sociambientais de comunidade de 

baixa renda. 

 

Temos produtos sustentáveis, como por 

exemplo, o selo ―casa azul‖,  para construções 

sustentáveis. Os terrenos são atestados também 

com o selo para verificar o nível de 

contaminação, com isso diminui o risco do 

banco com perdas financeiras em processos 

legais. 

 

Temos o programa cidades sustentáveis, como 

por exemplo a cidade de João Pessoa. 

 

Muito difícil atingir essa meta até 2015 com 

ações de curto, médio e longo prazo, porque o 

prazo é pequeno diante de tantas mudanças 

culturais. 

 

 

Tentamos implantar um programa de 

assistência social que preparassem essas 

famílias com a casa nova, para saber cuidar, 

entender que aquilo era seu patrimônio e que o 

entorno também fazia parte da casa e 

principalmente regras de convivência. Existe 

uma distancia de possuir e pertencer e essas 

pessoas não tinham noção do que é possuir 

uma casa. Só o projeto não deu conta, nunca 

nesse país tivemos tanto dinheiro para o social, 

depois que o trabalho do Banco  encerrava 

passava então para prefeitura que não dava 

continuidade ao processo, não interesse 

público. Esse trabalho social é deveria ser fruto 

da primeira fase do projeto ―minha casa minha 

vida‖, no sentido de mobilização, organização 
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e não só depois de já iniciado o processo de 

habitação. Outro problema foi que muitos 

projetos foram realizados em áreas sem infra-

estrutura e principalmente por falta de 

oportunidades de geração de renda para os 

jovens que foram buscar no trafico de drogas 

como solução para esse problema. A 

instituição diante desses problemas sentiu a 

necessidade de dar um resposta rápida para a 

questão, contratou uma pesquisa para analisar 

as variáveis físicas, sócias, ambientais e 

políticas para verificar as necessidades dessas 

comunidades e buscou soluções com parceiros 

tais como IBASE, FEBRABAN com projetos 

alternativos para essas comunidades. Do lado 

ambiental, muitos desses projetos foram 

construídos em terrenos muito áridos, podem 

observar que não temos áreas verdes nesses 

conjuntos habitacionais e nem tratamento de 

esgoto, sem falar que alguns estão próximos de 

áreas ambientais. O problema social e 

econômico dessas áreas são muito sérios e o 

Banco  está muito preocupado com a questão. 

No programa Minha casa minha vida essas 

variáveis não foram incorporadas no início, 

mas diante desses problemas que foram 

apresentados com certeza servirão de base para 

extrair novas análises para alterações nos 

próximos projetos, como por exemplo, 

construir metodologias de construção 

sustentável. Realmente, trata-se uma tarefa 

difícil mas, não impossível, acho que estamos 

no caminho certo, só que precisamos de mais 

aderência por parte de todos e plena 

consciência de que temos que mudar para 

garantir nossa sobrevivência 

 

J Responsabilidade Temos dificuldade de Com relação aos produtos e serviços é muito Medir a sustentabilidade é muito difícil, 
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socioambiental eu vejo 

como um único 

conceito, temos hoje a 

palavra chave 

sustentabilidade que foi 

um conceito que surgiu 

diante das discussões do 

termo responsabilidade 

social. 

As pessoas ainda 

enxergam mais o 

ambiental que possuem 

legislações específicas, 

há ainda uma separação 

do ambiental de que o 

ambiental prevalece na 

visão da 

sustentabilidade, mas 

não é só isso, o social, o 

ambiental e econômico 

necessariamente 

precisar andar juntos, 

isso é sustentabilidade. 

 

Há também uma 

confusão com 

filantropia, investimento 

social. 

 

A lógica da RSA é 

muito similar aos 

problemas brasileiros. 

entendimento do tema, a 

cultura do tema ainda não 

foi bem assimilada, aqui 

mesmo, você pode observar 

no final do dia, nas lixeiras 

os lixos estão todos 

misturados. 

 

Temos dentro da instituição 

ares de barreiras, não posso 

falar diretamente quem são, 

mas existe principalmente 

na área comercial, somos os 

eco-chatos. 

subjetivo ainda para concretizar as ações, o 

principal problema é  a tangibilizar, passar do 

subjetivo para o concreto. 

 

Nossa preocupação é o planejamento 

estratégico, temos meta para cumprir e seremos 

o melhor nesse tema até 2015, um grande 

desafio. 

 

Temos dificuldade de implementar ações 

porque não existe uma obrigatoriedade legal 

especifica para o setor, acho que isso vai ser 

resolvido com as resoluções do Bacen sobre 

sustentabilidade. 

 

somos executores de serviços, difícil conciliar 

tempo/tempestividade das ações de gestão 

comercial com as ações de RSA que são 

deixadas para segundo plano, agora com metas 

isso vai ser diferente. 

 

Em 2007 desenvolvemos a política de risco 

ambiental mas até hoje não foi implementada e 

só  vai ser feito quando o Bacen exigir. 

Podemos pegar o histórico do país só se 

cumpre com penalização. 

 

Existem ações de difícil execução porque 

depende do governo, por exemplo, a coleta 

seletiva, nós não temos como selecionar os 

catadores, no meu entendimento esse papel 

seria da prefeitura e não das empresas. 

pois indicadores específicos sempre 

barram em algum elemento que não pode 

ser medido. 

 

Temos dificuldade de tangibilização para 

que as pessoas possam enxergar que estão 

alcançando a sustentabilidade. 

 

No Banco tudo precisa ser medido, temos 

que mostrar o que dá ou não dá lucro, 

temos que desenvolver indicadores 

específicos. 

 

Temos alguns indicadores de habitação, no  

saneamento nossa área não interfere. 

 

A maior barreira é tangibilização que 

demanda muita pesquisa é um mundo a 

parte, isso demanda custo. 

K O Conceito agora é 

único na instituição, 

antes eram separados 

RSA e meio ambiente, 

nunca entendi isso... 

 

 O maior gargalo  

´estruturar um programa de 

capacitação para o tema 

para todos funcionários, 

nossa maior dificuldade é a 

disseminação do tema para 

Alguns produtos foram desenvolvidos mas a 

maioria já existiam, criaram uma nova 

roupagem. 

Estamos desenvolvendo indicadores 

específicos, o maior problema foi que as 

pessoas que fizeram parte desse grupo não 

tinha conhecimento sobre os temas, 

tivemos literalmente começar do início, 

doutrinando os colegas para que 
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Não houve conflito 

conceitual na noss área, 

mas política social e 

ambiental ainda são 

separadas. 

 

Agora com as 

resoluções do Bacen as 

coisa vão ficar mais 

fáceis de serem 

implementadas porque 

os bancos serão 

obrigados a ter uma 

política de 

sustentabilidade, ficará 

mais fácil de cobrar. 

 

O conceito virou 

comercial,isso nos 

entristece, ver a área 

como negócio, isso não 

era para ser assim... o 

fundamento da 

sustentabilidade é outro, 

e eu acreditava nisso. 

Acho realmente que o 

lucro é a essência de um 

banco, só que a nossa 

instituição era para ser 

um banco social, não 

entendo, ou melhor 

compreendo sim... 

 

A nossa área témática 

ainda  é muito espiritual, 

as pessoas precisam 

mudar o seu modelo 

mental mas o mercado 

que todos tenha acesso... 

 

Até hoje temos obstáculos 

para colocar em práticas as 

ações, principalmente nos 

altos gestores e 

determinadas áreas 

comerciais. 

 

Temos que encontrar um 

meio de capacitar os altos 

gestores, estamos 

trabalhando nisso, alguns 

ainda tem a visão de 

filantropia, de investimento 

social. 

 

Á área de produtos é a mais 

resistente. A  área de cartões 

está totalmente fechada para 

nós. 

 

Tudo que aconteceu foi uma 

provocação nossa 

 

compreendesse o tema sustentabilidade. 

 

Esse é outro problema as pessoas chegam 

aqui ―cruas‖, falta pessoal qualificado, só 

que a carreira não é atraente. 
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criou um modelo difícil 

de ser mudado, o 

consumo vale mais e a 

sustentabilidade também 

virou um mercado. 

 

A área de 

sustentabilidade não tem 

impacto orçamentário 

ainda somos muito 

baratinhos. 

l Acabei de chegar na 

área e realmente é  outro 

mundo. 

 

Não tinha noção de 

tantos conceitos, 

existem muitos estudos 

e é realmente desafiador 

e fascinante, só que o 

pessoal aqui me parece 

descrente. 

Como eu vim de outra área 

eu constatei que não 

tínhamos noção do tamanho 

da discussão e dos desafios. 

Realmente isso não chegava 

até nós. 

Nas agências não oferecemos produtos para os 

clientes com foco na sustentabilidade e sim 

naqueles que estamos precisando fechar a 

meta. É uma correria para conseguir. 

Não tenho noção desses indicadores, mas 

será que é possível? 

M Temos uma unidade 

especifica no Banco 

para trabalhar com essas 

questões. 

O conceito de 

responsabilidade social 

está descrito numa carta 

de princípios, temos 

direcionadores 

estratégicos definidos no 

planejamento 

estratégico e plano de 

RSA para todas as áreas. 

 

O Banco é uma figura 

esquizofrênica tem 

A cultura de RSA está bem 

disseminada no banco, 

impossível algum 

funcionário não conhecer o 

plano de ação de RSA. 

 

Temos também um Fórum 

específico para os 

executivos sobre 

sustentabilidade 

 

Cursos sobre tema para os 

funcionários; o tema 

sustentabilidade é tratado de 

forma transversal em todos 

os cursos do banco. 

Vários produtos foram desenvolvidos, a 

estratégia de DRS, produção orgânica, 

financiamentos florestal, programa biodisel, 

pronaf eco, fundo ético, fundo de investimento, 

crédito de carbono, cheque especial com bônus 

ambiental, microcrédito, crédito responsável, 

ecoeficiência e tantos outros. 

 

Fazemos parte de vários acordos como o 

princípio do equador, global compact, 

protocolo verde, GRI e agora estamos no DJSI 

é foi um agrade conquista e ISE da Bovespa. 

 

São muitas ações que foram realizadas, mas 

falta muita coisa ainda. É difícil para um 

decisor aplicar a sustentabilidade. Num banco 

Um dos maiores problemas na área de 

sustentabilidade é a falta de indicadores. 

Não é possível levar um projeto acima 

sem números, talvez esteja aí, a razão 

porque muitos trabalhos nessa área não 

vão a frente. Não posse levar um proposta 

ao conselho sem apresentar números que 

os convençam de que aquilo é melhor para 

empresa. O que ganhamos com isso? É a 

primeira pergunta. 

 

O Banco se preocupa com os números e o 

lucro. 
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seguir o mercado e as 

regras do governo.  

o econômico pesa mais. 

Existe no mercado muitos projetos que 

poderiam alavancar muitos recursos para o 

banco nessa área, principalmente na área de 

crédito rural, com novas tecnologias, outro 

exemplo são as usinas de lixo. 

 

N Temos uma política de 

desenvolvimento em 

concepção integrada que 

inclui o 

desenvolvimento 

sustentável. Por sermos 

um banco de fomento 

nossa maior 

preocupação é com o 

desenvolvimento do país 

aliado com as políticas 

de sustentabilidade. 

 

O tema está bem 

disseminado na empresa, 

existe uma preocupação 

muito grande, porque 

tratamos com grandes 

números e grandes 

empreendimentos, a analise 

do risco ambiental e a 

observação da legislação 

ambiental (licenciamento) é 

visto e analisado de todas 

formas. 

 

O que falta é pessoal 

qualificado. Existe uma 

carência muito grande nas 

áreas que demandam novas 

tecnologias, por exemplo o 

crédito de carbono, quem 

realmente sabe fazer isso? 

Não somos adeptos a esse modismo de RSA, 

temos ações de sustentabilidade que realmente 

vão encontro dos objetivos de desenvolvimento 

econômico do país. 

Ações como fundo da Amazônia, apoio aos 

projetos da Mata Atlântica, apoio de 

investimento em meio ambiente, saneamento 

básico e recursos hídricos. 

Temos também outros programas tais como 

fundo clima, compensação florestal, pronaf 

agroecologia, agricultura familiar. 

 

Além dos projetos internos como o de compras 

sustentáveis. 

 

Temos também uma analise especifica de risco 

ambiental nas operações de crédito e a analise 

da variável ambiental nas operações de 

financiamento. 

 

Fazemos parte do protocolo verde e do 

protocolo de intenções de responsabilidade 

social. 

 

Não fazemos muita propaganda sobre o que 

fazemos nessa área, isso já era obrigatório 

antes dessa moda, não houve muita alteração 

na nossa rotina, a legislação já exigia tudo isso 

antes, só foi melhorando... 

 

Não assinamos o princípio do equador porque 

Realmente faltam indicadores. 

Tangibilizar a sustentabilidade é um 

desafio. Acredito que seja possível em 

algumas áreas como, por exemplo, no 

crédito. Mas num banco é necessário 

apresentar números, senão, nada vai a 

frente. 
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a legislação nacional já obriga a  essa analise é 

trabalho redobrado e além do mais abre muito 

as informações para organizações 

internacionais.  

 

ESTRUTURA REPRESENTAÇÃO – LEGAL 

Entrevistado Conceito Cultura ações indicadores 

O Faltam técnicos 

especializados na 

área de 

sustentabilidade 

Na administração 

pública os funcionários 

não tem conhecimento 

sobre o tema. 

 

Temos o programa 

dialogo com o público 

que são seminários, 

palestras sobre temas 

específicos. 

Temos roteiros de auditorias e de 

controle para as políticas ambientais e 

sociais dos órgãos. 

 

Nossa experiência é muito teórica. 

 

O TCU tem ações específicas na área 

de sustentabilidade, como projeto de 

compras sustentáveis e agenda 

ambiental da administração pública. 

O maior problema para o controle externo é 

falta de indicadores específicos para essa área. 

P Conceito muito 

teórico. 

Falta pessoal 

qualificado que 

realmente sabe 

fazer. 

A exigência de curso 

superior em qualquer 

área para realização do 

curso, faz com que 

tenhamos uma 

multiplicidade de 

conhecimento, mas a 

maioria são contadores, 

economistas e 

advogados e há uma 

especialidade no direito 

constitucional e 

administrativo. Falta 

gente nessa área. 

 Temos medotologia de controle/auditoria para 

as políticas ambientais da administração 

pública. 

 

ESTRUTURA REPRESENTAÇÃO – AMBIENTAL 

Entrevistado Conceito Cultura ações indicadores 

Q Já temos o conceito 

definido, muitos 

estudos nessa área, 

mas, falta pessoal 

Dentro da 

administração 

pública não tem a 

cultura de RSA. 

 

Dentro da administração tem vários órgãos com 

trabalhos relevantes: o própria MMA tem 

parcerias com os Bancos, A agenda ambiental 

Esse é o maior empecilho para as ações de 

sustentabilidade porque em alguns casos não 

tem como medir, atribuir um valor. É possível 

valorar o preço de um árvore de 200 anos? Sua 
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qualificado na 

administração 

pública, somos 

poucos. 

 

 

 

A formação do 

conceito foi em 

tudo das grandes 

discussões sobre o 

consumo e modo de 

produção nas 

grandes 

conferências e a 

partir desses 

estudos o conceito 

foi se aprimorando 

e realmente acredito 

que pelo menos 

uma pequena noção 

as pessoas têm.  

 

 

 

 

Parece que o MMA 

não existe. 

Muito órgãos e nós 

não somos ―bem 

vindo‖, temos muita 

dificuldades com os 

demais de aceitação 

dos nossos trabalhos, 

somos os eco-chatos, 

essa história de 

interdisciplinariedade 

não existe. 

 

Não consideram o  

tema prioritário. 

 

Não é por falta de 

cursos, congressos e 

palestras. Muitos 

eventos foram 

realizados pela 

administração 

pública sobre esse 

tema. 

 

pública, fundo Amazônia, o dados do 

desmatamento, programa nacional do meio 

ambiente, fundo nacional do meio ambiente e 

vários outros projetos. 

 

Tudo é muito subjetivo, poucas ações e 

realmente muito discurso. Estamos criando um 

novo mercado nessa área, temos universidades 

e consultorias que estão trabalhando para o 

governo com esse tema, sendo que temos um 

Ministério para isso. 

 

Criaram ações que rotularam como sustentáveis 

para afirmar que as empresas são ou não 

socialmente responsáveis 

 

vida tem valor? 

 

Esse é o problema estão querendo dar novas 

características para as ciências do meio 

ambiente incorporando conceitos da economia, 

da contabilidade, sendo assim vamos ficar do 

mesmo jeito, o capitalismo sendo aceito agora 

com a titulação de sustentável. 

 

TEMA: LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

ESTRUTURA  REPRESENTAÇÃO  - FINANCEIRA 

Entrevistado Conceito Cultura ações indicadores 

A Não tenho noção do 

conceito propriamente 

dito. Dentro da nossa 

área seria comprar sem 

agredir o meio ambiente 

 Realmente ninguém sabe 

como fazer isso, a falta de 

conhecimento é o maior 

obstáculo. 

 

Hoje o banco, por exemplo compra móveis 

somente de madeira reflorestada, lâmpadas que 

economizam energia. 

 

No banco ainda é muito superficial no processo 

Como uma empresa pode controlar toda a 

produção? Fiscalizar? Imagine dentro do 

gigantismo do Banco, como uma agência no 

interior ou mesmo nos grandes centros 

poderá fiscalizar cada produto utilizado no 
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de forma a minimizar as 

agressões. Comprar de 

forma sustentável é ter o 

cuidado ao adquirir 

determinados produtos 

de forma a minimizar os 

impactos ao meio 

ambiente. 

 

 

Já participei de vários 

congressos relacionados ao 

tema, mas fica restrito a área 

que trabalha aqui na sede, os 

gestores não tem acesso. 

 

de compras sustentáveis, foi inserido em alguns 

produtos. 

 

A instituição toma todos os cuidados e faz com 

eficiência o processo licitatório é uma área com 

muito risco. 

 

Com a alteração do art. 3º da Lei 8.666 com a 

inclusão do princípio do desenvolvimento 

sustentável os órgãos públicos ficaram com um 

dilema ― como fazer‖ 

 

O maior problema é justificar essa compra, uma 

vez que os produtos com tecnologia sustentável é 

bem mais caro.  

 

A lei prevê a disputa de preços, produtos mais 

vantajosos, a ampla participação, preferência de 

produtos naturais, participação das pequenas 

empresas e agora o desenvolvimento sustentável. 

Como fazer diante do antagonismo dos próprios 

princípios? 

 

Dentro de uma instituição financeira o lucro é o 

objetivo, chegar para um decisor financeiro e 

pedir para aprovar uma proposta mais cara, 

sendo que existe produtos mais baratos e  que 

atende as necessidades é totalmente impossível 

dentro da lógica financeira. 

 

Vira uma ―bola de neve‖, o governo começa 

exigir ―sustentabilidade‖ e a empresa sempre 

esbarra no problema do preço. 

 

Algumas ações já foram feitas antes dessa nova 

onda:  Foram incluídas clausulas gerais 

relacionados a proteção ao meio ambiente, a não 

utilização de mão-de-obra  escrava e trabalho 

dia-a-dia para dizer se é sustentável ou não? 

 

O maior problema no meu ponto de vista é 

como justificar a compra de produtos mais 

caros e a falta de indicadores, hoje o Banco 

tem uma preocupação com índice de 

sustentabilidade externos, tais como DJSI e 

internamente o funcionário ainda não 

assimilou o tema. 
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infantil, que é totalmente declarativa. 

 

A maior dificuldade para exigir a inclusão de 

critérios ambientais nos processos de compras é 

como comprovar que o produto é realmente 

―sustentável‖ na lógica de produção. 

Existe, também, o risco de limitar a participação, 

porque o mercado de tecnologias limpas ainda é 

incipiente, o mercado ainda é pequeno e restrito, 

isso vai na contra mão por exemplo da 

participação das pequenas empresas que ainda 

não tem como por exemplo conseguir uma 

certificação diante do custo. 

A inclusão do princípio do desenvolvimento 

sustentável no art. 3º fez com o que o processo 

de compras sustentáveis ficasse ainda mais 

―vago‖, pode se incluir qualquer critério, mas 

não tem um decreto que regulamente como fazer. 

 

O mercado precisa preparar isso é o ponto 

positivo, porque tende a crescer o mercado e as 

novas tecnologias e com isso as empresas terão 

outras opções 

B E o Banco além de 

observar a lei de S.A, 

cujo principal objetivo é 

a obtenção do lucro, ou 

seja o Banco tem que dar 

lucro e ao mesmo tempo 

atender o governo e a 

sociedade. O Banco é 

entidade esquizofrênica 

porque precisa atender a 

política do governo e do 

mercado, e isso inclui 

essa nova onda de 

compras sustentáveis. 

 

 Nas compras sustentáveis, a tecnologia utilizada 

ainda é muito cara, um grande exemplo, foi 

quando o banco começou a utilizar o papel 

reciclado, as cópias ficavam ilegíveis 

necessitavam de máquinas especiais, então o 

custo para mudar todas as máquinas do BB era 

inviável, então voltou ao uso do papel branco. 

A tecnologia não é universalizada, fica restrita a 

um número limitado de fornecedores e 

fabricantes o que inviabiliza a concorrência, 

fazendo com que o produto se torne mais caro. 

 

Nos processos de compras, cabe ao gestor 

verificar se quer ou não incluir requisitos 

ambientais no edital. E chega-se a conclusão: 

Não há indicadores específicos para 

compras sustentáveis, o banco hoje mensura 

o consumo de papel, água, energia, torner e 

bobinas. 

 

Não há fiscalização e o Banco diante da 

imparcialidade no processo licitatório não 

pode solicitar diretamente a empresa as 

comprovações, somente por meio do 

preposto, o banco não tem, legalmente, 

como fiscalizar essas ações. 
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O Art 3º da Lei 8.666/93 

foi alterado e incluíram o 

princípio do 

desenvolvimento 

sustentável para 

preencher uma lacuna da 

lei e por outro lado o 

Banco tem que observar 

as diretrizes do CVM e 

gerar lucro. Não temos 

um conceito na lei. 

 

A lei de licitações com a 

inclusão do 

desenvolvimento 

sustentável , não dá um 

conforto e sim mais uma 

obrigação, de forma 

ampla e genérica e 

totalmente antagônico 

porque a lei exige a 

amplicação da disputa e 

com a restrição do 

número de participantes 

em virtude da tecnologia 

faz com a participação 

fique restrita. 

 

Trata-se de uma 

propaganda, marketing, 

nos bancos privados é 

bem mais fácil, porque 

ficam restritos a um 

ambiente (prédio, sala, 

agência), não precisam 

observar a lei 8.666/93 

como fazer? Na realidade se compro 

determinado produto com um limite de 

fornecedores ou fabricante, posso restringir a 

participação. A exigência de algumas 

certificações, tais como a ISSO 14001 foi vetado 

pelo BB, existe hoje o decreto 7174/2000 que 

permite a exigência de uma certificação para 

equipamentos de informática. 

 

Só que o governo demora 90 dias para emitir a 

certificação, a lei precisa ser mais clara, por 

exemplo, seria necessário um decreto 

regulamentador para indicar como fazer as 

compras sustentáveis, um banco de dados com 

produtos que se consideram ambientalmente 

corretos, porque a dificuldade está na 

justificação e no controle. 

Trabalhamos com edital padrão e foram 

acrescentados cláusulas específicas com relação 

a observância da norma ambiental e não 

utilização de mão-de-obra escrava e infantil, que 

são totalmente declarativas, que por regra a 

legislação já exigia. 

 

Jà no Banco que compra em grande quantidade, 

a variável custo é sempre observada, sempre o 

menor preço, pode acreditar. 

 

Temos ações isoladas com relação a alguns 

produtos, tais madeira certificada, papel com 

selo UFS e redução do uso de cloro, reciclagem 

do papel, lembrando que o custo da reciclagem é 

muito grande, tem o veículo, o forno e por isso a 

empresa de reciclagem é quem faz tudo. Vejam 

sempre pelo lado econômico. Veja no caso 

concreto, eu não posso ter uma política geral de 

compras sustentáveis, imagem no interior do 

Acre, onde um gerente coloque na agência 
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energia solar, como dar manutenção a esse 

equipamento? O custo seria altíssimo e a 

logística seria impraticável. Não dá para 

universalizar. O Banco está trabalhando produto 

a produto e o mercado precisa ampliar de forma 

a abranger novas tecnologias. Não foi criado um 

marco regulatório sustentável, ainda é muito 

amplo. Precisa de um decreto regulamentando 

essas ações. Todo mundo faz da forma mais fácil 

já que não existe uma lei que indique como 

fazer. 

 

C O governo estimula o 

processo de compras 

sustentáveis e o Banco 

como economia mista, 

fica numa encruzilhada, 

porque tem que seguir as 

normas do governo 

federal e as normas do 

mercado. Um discurso 

complicado. O Banco  

abraça as ações do 

governo e outras são 

descartáveis. 

 Nas políticas de compras sustentáveis a o banco 

começou a trabalhar com alguns produtos como 

a madeira certificada, uso de papel com 

certificações do mercado, a reutilização de 

torner, inclusão nos projetos básicos de 

exigências de descarte e outras. Temos nos 

contratos cláusulas gerais de sustentabilidade, 

como a não utilização de mão-de-obra escrava e 

infantil 

 

Tudo é muito declarativo, fica muito genérico e 

não há uma norma específica que diga como 

fazer. É difícil visualizar e comprovar todo o 

processo de produção de um produto. 

 

 

Veja no campo das compras sustentáveis o que é 

a proposta mais vantajosa? Vantagem para 

quem? Para a economia, para o meio ambiente, 

para o investidor? Desenvolvimento nacional 

como fazer sem políticas públicas? A 

responsabilidade é da empresa? Como contratar 

sem restringir a participação? Diante dessas 

novas mudanças, eu na minha vida particular, já 

olhos os produtos no supermercado de outra 

forma: olho os rótulos,os selos e opto por 

Nas compras sustentáveis o maior problema 

está em comprovar que um produto é 

sustentável, como justificar se um produto é 

ou não sustentável, o Banco não tem como 

fiscalizar toda cadeia produtiva e acredito 

que um produto só é sustentável se toda 

cadeia for. 

 

Nunca vi nenhuma manifestação do TCU. 

 

O maior problema está na fiscalização e no 

controle. Justificar a compra de um produto 

mais caro baseado em que indicadores? 
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produtos sustentáveis e mais caros. E os demais, 

os pobres podem optar? Com certeza o fator 

preço que é considerado no ato da compra. Da 

mesma forma está as empresas, as pequenas e 

médias conseguem ser ―sustentáveis‖ diante do 

preço das novas tecnologias. 

 

No BB cabe ao gestor decidir o que pedir no 

edital, inclusive os requisitos ambientais, eu 

como gestora de uma agência no interior posso 

comprar as mesmas coisas que uma agência na 

capital? Cada um faz por conta própria não há 

consenso 

 

Algumas ações do Banco: papel com selo UFS, 

certificação do parque gráfico no processo de 

produção de calendários, cartões de final de ano, 

cartões de funcionários, diário de bordo. Foco na 

propaganda online com eliminação de folders e 

correspondências para clientes, tais como 

extratos, fatura de cartão de crédito, 

monitoramento de água e energia e uma 

bonificação para agências que registram uma 

diminuição no consumo de água. 

D   No Banco o gestor é responsável pela exigências 

no edital de compra, existem um questionamento 

de como fazer? Vejamos, como exemplo, a 

compra dos veículos com motores flex. Na época 

das compras o veículo era mais caro que o 

normal. Como justificar no edital? A proposta 

for aceita porque traria benefícios para o banco 

porque o combustível estava mais barato e assim 

teríamos redução nos gastos, por isso a proposta 

foi aprovada. Mas fica o outro lado, como 

comprovar que os veículos estão sendo 

abastecidos com álcool? No sistema do Banco 

tem dois eventos de registro de combustíveis: 

álcool e gasolina que são preenchidos onde se 

O maior problema está na fiscalização e no 

controle. Justificar a compra de um produto 

mais caro sem indicadores é inviável. 
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calcula uma média custo/abastecimento. 

 

até que ponto o papel reciclado é mais vantajoso 

para o BB? Dizem que a produção do papel 

reciclado é mais cara, devido ao maior consumo 

de água e energia. O maior dilema da alteração 

da Lei 8.666/93 é como agregar a 

sustentabilidade e justificar o custo mais caro? É 

possível diante da nova política de redução de 

custos do BB e do governo federal? A presidenta 

afirmou que a política de compras da 

administração pública deve estar pautada na 

redução do consumo e dos custos. Seria possível 

conciliar essa nova proposta com a 

sustentabilidade dentro da lógica financeira? 

Acho que não e aí ficamos nessa brincadeira de 

fazer o sustentável sem colocar recursos 

financeiros nesse projeto. 

 

No processo de compras sustentáveis do BB 

verifica-se por meio das cláusulas gerais dos 

contratos que o fornecedor paga os tributos, 

verbas trabalhistas, legislação ambiental e não 

utilização de mão-de-obra escrava e infantil. 

Diante dessa exigência existe uma logística 

burocrática que torna o processo mais caro e 

assim o banco contratou uma assessoria 

documental para auxiliar na observação dessas 

exigências e assim diminuir o risco legal e 

financeiro para a instituição. Só conseguimos 

implicar esse projeto com a visão de redução de 

custos 

 

Tem que gerar ganho para o banco para emplacar 

qualquer projeto. Um outro exemplo, seria o 

transporte de numerário, a quantidade de CO2 

emitida na atmosfera é enorme, como calcular ―a 

pegada ecológica‖ desse processo? Volto a falar 
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da falta de gestão de determinados processos. 

 

Um ponto favorável é que a ciência tem muito 

que fazer de forma a buscar novas tecnológicas. 

E  O processo de compras 

sustentáveis no Banco já está 

no nível de ação, embora aja 

pouco engajamento 

Alguns avanços: mobiliário com madeira 

reflorestada, locação de veículos com motor flex; 

papel com selo UFS e questionário de 

sustentabilidade que foi enviado aos 

fornecedores para verificar a gestão ambiental de 

suas empresas. O Banco envia convites a 

fornecedores estratégicos (maiores valores 

contratados) para participar de fóruns de 

sustentabilidade patrocinados pelo Banco. 

Temos, também, um painel de stakehorlders e 

um texto informativo sobre sustentabilidade para 

os contratos 

Vejo que o maior problema está nos 

mecanismos de controle, como fiscalizar se 

o fornecedor ou fabricante é realmente 

―sustentável‖? Como verificar a cadeia 

produtiva? Hoje a comprovação está 

somente por meio declarativo, não há 

mecanismo de controle. Se houver uma 

denúncia de não observação das cláusulas 

gerais, por exemplo, abrirá uma diligência e 

um processo administrativo podendo haver 

rompimento de contrato 

   Existe um certo cuidado com a restrição na 

participação de forma a não inviabilizar o 

número de participantes e ficar nas mãos de 

alguns fabricantes ou de fornecedores. Falta 

marco regulador para colocar em prática as 

ações, o governo altera a lei 8.666/93 e não diz 

como fazer. 

 

Não acho que a exigência de critérios ambientais 

prejudique a participação no processo licitatório, 

o mercado tem que atender as novas exigências, 

é por um outro lado é até mais seguro para o 

Banco, porque as empresas demonstram estar 

mais comprometidas com o tema e se 

atualizando, isso também faz com o que o 

número exagerado de participantes diminuam, 

antes empresas de todos os cantos do país 

vinham participar, isso reduz também o custo na 

análise da documentação. 

 

O mercado já está se preparando para essa nova 

tendência e as empresas precisam se adequar, se 

Sem sombra de dúvida esse é o maior 

problema. 
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a lei foi alterada, agora o BB e os órgãos 

públicos podem exigir critérios de 

sustentabilidade sem a preocupação de antes, que 

faltava a norma legal. 

F Não tenho noção do 

conceito, acredito que 

seja adequar os 

processos de compras 

com critérios de 

sustentabilidade 

 o Banco dá preferência a equipamentos que 

tenham certificados e que atendam ao padrão 

internacional. Destaque para o decreto 

7174/2010 que institui o PPB – Padrão Produção 

básica, um incentivo a produção nacional com 

redução de ICMS. Esse decreto exige essa 

certificação que é emitida pelo Ministério da 

Indústria para aprovar a linha de produção, que 

atendam normas de segurança e eficiência 

energética.  

 

Uma pequena observação com relação as 

fragmentadoras que o decreto  não classifica 

como bem de informática, já o INMETRO as 

considera como equipamentos de informática, 

isso é um problema porque nós sabemos o que 

seguir.  

A demora na emissão dessas certificações 

também é um problema no processo licitatório, 

pois o Ministério da Indústria ainda não se 

adaptou a essa nova realidade e faz com que 

algumas empresas não possam participar do 

processo. As empresas internacionais também 

precisam apresentar a certificação.  

 

O dilema maior no processo de licitação 

sustentável é como justificar o maior preço dos 

produtos sustentáveis. Como trata-se de um novo 

mercado a tecnologia e a ciência precisam se 

adequar. O Banco instalou três centros de 

compras no CSL São Paulo, Curitiba e Belo 

Horizonte para atender todo país  e não 

desenvolveu uma política de compras 

sustentáveis, ainda é muito declarativa 

Não há como fiscalizar o Banco é muito 

grande e não tem indicadores. 
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G   Trabalho diretamente com as compras de papeis, 

com destaque para as bobinas dos terminais de 

auto-atendimento e dos caixas. Várias ações 

foram realizadas com intuito de diminui o 

desperdício desse papel, no inicio o custo é alto 

anteriormente uma bobina custava R$ 21,00 e 

agora R$ 13,00, mesmo assim trata-se de um 

custo bem elevado, o banco gasta cerca de R$ 

180.000,00 mensais com esse papel. 

 

Já reduzimos os textos nos extratos e nos 

comprovantes de pagamento, como por exemplo, 

o marketing, e gramatura do papel. Exigimos a 

certificação Ceflor, UFS e INMETRO. Tentamos 

eliminar o papel da distribuição de senha devido 

ao desperdício de papel, só que a legislação de 

cada Município com relação as filas exigem um 

comprovante do quantos minutos o cliente ficou 

esperando e com isso existe a necessidade do 

distribuidor de senhas. 

 

Um outro produto do Banco cujo o gasto é 

enorme é o envelope para depósito, tentamos a 

um tempo atrás utilizar o papel reciclado, mas 

não foi possível devido a gramatura do papel que 

trouxe vários problemas para as máquinas. No 

pregão os fornecedores tem que apresentar nas 

suas minutas as certificações e a questão da 

redução do uso do cloro. 

 

O material de expediente do Banco tem 4 

produtos estratégicos: envelope, papel, bobina e 

os cartuchos, de maiores custos e com volume de 

compras altíssimos. Acho que ainda temos muito 

o que fazer com relação as compras sustentáveis, 

principalmente com a redução do desperdício, a 

cultura interna do BB ainda está focada nos 

arquivos físicos, o pessoal imprime muita coisa 
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desnecessária e que poderiam ser arquivados de 

forma eletrônica, para os clientes o BB já deixei 

de enviar extratos, fatura do cartão de crédito, os 

comprovantes podem ser arquivados de forma 

eletrônica, sem a necessidade de imprimir e 

agora com toda essa tecnologia não é necessário 

imprimir tanta coisa. 

 

 

H   Trabalho diretamente com o programa de 

recondicionamento de cartuchos. Esse projeto 

vem de muitos anos, antes mesmo do Banco 

trabalhar com tema responsabilidade social. 

Trata-se de um processo onde uma outra 

empresa refaz o cartucho usado, ou seja, destrói 

totalmente e faz um novo cartucho. Muitas 

pessoas confundem os conceitos de 

reaproveitamento, reabastecimento e 

recondicionamento de cartuchos. 

Reaproveitamento está ligado a reciclagem do 

produto, no reabastecimento o cartucho utilizado 

é reabastecido com novo toner e 

recondicionamento o cartucho é totalmente 

destruído para construção de novo cartucho. No 

recondicionamento a qualidade de impressão é a 

mesma. 

 

Quando o Banco lança o edital para compras das 

impressoras já exigem que essas máquinas 

aceitem cartuchos recondicionados. Existe uma 

pressão dos fabricantes dos cartuchos originais 

para a não utilização dos cartuchos 

recondicionados. Temos dados que comprovam a 

economia que o banco teve com essa ação, do 

ponto de vista financeiro e também com relação 

aos custos de armazenamento dessas carcaças, 

veja que a preocupação foi totalmente 

econômica, mas que no fundo acabou ajudando o 

O problema é controlar e fiscalizar para 

saber o que é sustentável ou não. Falta 

números, ainda é muito subjetivo. 
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meio ambiente, é e somente dessa forma que 

conseguimos aprovar qualquer projeto 

ambiental, ou seja, mostrar o quanto o banco 

ganha com isso. 

 

O Banco já inseriu alguns requisitos nos seus 

editais, tais como a certificação dos papéis, dos 

móveis com madeira reflorestada, eficiência 

energética. A presidenta lançou o projeto 

Esplanada Sustentável projeto com foco na 

eficiência operacional nas compras sustentáveis, 

gastar menos nas compras públicas, isso é um 

problema já que alguns produtos ―sustentáveis‖ 

são bem mais caros.  

 

Não vejo a inclusão do princípio do 

desenvolvimento sustentável na lei 8.666/93 

como uma restrição na participação e nem pode 

ser alegado já o governo estabeleceu essa 

premissa, cabe às empresas então verificar como 

irão fazer, talvez, esse seja, o maior entrave, não 

há um decreto regulamentador para implantar e 

fiscalizar essas ações. Por outro lado, trata-se de 

uma oportunidade para empresas se adequarem 

as novas exigências do processo licitatório, 

fazendo com que o mercado passe a criar os 

produtos sustentáveis. 

I Não tenho muito 

conhecimento na área de 

compras sustentáveis 

mas todas as ações da 

instituição estão afinadas 

com as políticas de 

sustentabilidade 

definidas pela diretoria 

de forma transversal e 

interdisciplinar, ou seja, 

da matriz para todas as 

 Temos, hoje, ilhas de impressão, antes cada setor 

tinha sua impressora, agora uma impressora 

atende praticamente toda uma área, dispositivos 

de controle de impressão que são pontuados no 

plano de trabalho. Quero destacar, que não basta 

somente a publicidade, a mídia ―Verde‖ mas sim 

conscientização da necessidade de redução e do 

desperdício de materiais. 

 

Na área de licitações acredito que haja uma 

convergência da preocupação com a 

A auditoria  em um papel fundamental na 

área de sutentabilidade com o olhar 

preventivo. 
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áreas economicidade e com princípio do 

desenvolvimento sustentável, no início será 

difícil, mas acho que estamos no caminho certo. 

Existe No Banco um comitê específico para 

compras. Temos um projeto bem interessante 

que trabalha com o tratamento dos resíduos 

eletrônicos, a USP faz a capacitação para 

desmontar, por exemplo, os computadores e 

junto com as cooperativas separam os 

componentes que podem ser aproveitados e a 

renda retornar aos catadores de lixo. 

 

Nas políticas de financiamento de casas para 

famílias de baixa renda, de um lado foi bom, mas 

de outro lado vários problemas socais foram 

surgindo, como por exemplo problemas de 

convivência, de sociabilidade, algumas pessoas 

não sabem conviver, no coletivo, de saber dividir 

o espaço, estou falando realmente de regras 

básicas de convivência, para ser uma ideias em 

determinadas cidades tivemos formação de 

grupos ―Ganges‖ que dominavam a área, tráfico 

de drogas, e que criam um novo espaço  

dominação nesses lugares, a violência foi 

crescendo e alguns empreendimentos tivemos 

vários problemas de violência e com o MP de 

olho nesses empreendimentos. 

 

 

J Incluíram  o princípio do 

desenvolvimento 

sustentável na lei mas 

não tem um conceito 

para compras 

sustentáveis. 

Existe um grupo de 

trabalho na 

administração pública 

 Temos um test case para a cadeia de valores, na 

área de fornecedores por exemplo, estamos 

ajudando a prospectar a área para pontuar as 

amostras. 

 

Temos, também, um plano de compra 

sustentáveis, já na fase de implementação com 

suporte metodológico pela nossa área. 

Priorizamos, alguns produtos, por exemplo com 

o principal problema que passamos é a 

tangibilização. Como medir? Necessário 

uma área específica dentro de cada área para 

tratar esses temas. 

 

A auditoria está bem aberta a esses temas 

com roteiros específicos que são verificados 

pela área, já no controle interno com a 

dificuldade de tangibilização falta 
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que criou uma cartilha. a revisão do processo de contratação. 

 

Nosso maior desempenho é na área da 

construção, hoje O banco já tem políticas 

especificas de sustentabilidade nessa área, 

existem indicadores para habitação, já no 

saneamento básico a nossa área não interfere 

 

Nossa interação com o jurídico é muito boa, 

estão preocupados com a questão da 

responsabilidade da CEF, no campo das 

compras, todos os editais são analisados pela 

área. 

acrescentar as variáveis. Estamos 

desenvolvendo indicadores na medida que 

vão instituucionalizando as práticas 

K   Utilizamos o plano do DEFRA americano para 

desenvolver o processo de compras sustentáveis, 

o GT adaptou a metodológica para CEF com 

ações para a material de consumo, material das 

loterias, de TI, da área de construção e de 

transporte de valores, esse último não sei como 

vamos fazer, difícil conseguir alguma coisa com 

essas empresas. Alguns produtos serão 

centralizados.  

Não temos indicadores na área de compras, 

somente de alguns produtos como papel, 

cartuchos, água, luz, microcomputadores. 

L Não opinou 

 

M Comprar com 

sustentabilidade é 

adquirir bens que não 

agridem o meio 

ambiente.  

O tema é novo é na verdade 

ainda não foi ainda 

disseminado na empresa. 

Acredito que seja porque 

ainda não temos ações 

concretas ou uma política 

específica 

Temos várias ações no Banco desde a compra de 

papel certificado, microcomputadores, 

recondicioamento de cartuchos, a não utilização 

de mão-de-obra escrava e infantil, uso de 

madeira certificada, carros com motor flex e 

cláusulas específicas nos contratos para que o 

fornecedor cumpra com a legislação ambiental. 

 

Tudo ainda é muito declarativo. Na minha 

opinião a inclusão do princípio do 

desenvolvimento sustentável  na lei de licitações 

não tinha necessidade, a CF já diz que é 

obrigação de todos preservar o meio ambiente, 

então de que adiantou todo esse trabalho para 

Num banco precisamos de números. Faltam 

indicadores e quando precisamos tomar 

decisões esses falam mais alto. 
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incluir duas palavras no artigo? O que  

precisávamos era de uma lei que mostrasse como 

fazer e não mais princípios, fica tudo muito 

bonito e ―espiritual‖. 

 

O maior impasse é como justificar o preço. Para 

um decisor não tem argumento que justifique 

dentro de um banco que o produto mais caro é 

melhor para empresa. 

 

 

N   O Banco tem uma política de compras 

sustentáveis:  

 

- materiais inservíveis para o banco, mas ainda 

em condições de uso (luminárias, portas e 

carpetes, por exemplo) devem ser retirados com 

cuidado para posterior doação ou reciclagem; 

demais materiais devem ser destinados segundo 

norma CONAMA (RES 307/2002); 

apresentação de certificado ambiental 

comprovando a utilização de madeira legal e 

proveniente de manejo florestal responsável ou 

reflorestamento;  apresentação de certificação de 

cadeia de custódia, segundo os padrões 

estabelecidos: pelo Cerflor (Programa Brasileiro 

de Certificação Florestal), do Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Inmetro), organismo acreditador 

oficial do Governo Brasileiro; ou pelo FSC 

(Forest Steward Council), representado no Brasil 

pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - 

FSC Brasil; e declaração do Licitante de que 

realiza o descarte adequado de tinta/toner, de 

acordo com a Política Nacional de Resíduos 

 



  

373 
Sólidos (Lei n. 12.305/2010); comprovação dos 

conteúdos reciclado e reciclável existentes na 

composição das cadeiras; aquisição de canecas 

para evitar o uso exagerado de copos plásticos;  

comprovação de que o fabricante indicado pelo 

licitante possui programa de reciclagem ou de 

descarte ambientalmente adequado de toner, 

obedecendo ao sistema de logística reversa, de 

acordo com o disposto no artigo 33, inciso VI e 

parágrafos 3º e 6º da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010); e b) 

obrigação da contratada de recolher os toners e 

apresentar ao Banco, em até 30 (trinta) dias após 

a solicitação do gestor do contrato, a Nota Fiscal 

de descarte ou Nota Fiscal de envio dos toners 

usados para o fabricante, sob pena de multa; 

apresentação de certificação de cadeia de 

custódia, segundo os padrões estabelecidos: pelo 

Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação 

Florestal), do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), 

organismo acreditador oficial do Governo 

Brasileiro; ou pelo FSC (Forest Steward 

Council), representado no Brasil pelo Conselho 

Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil. 

 

 

ESTRUTURA REPRESENTAÇÃO – LEGAL 

Entrevistado Conceito Cultura ações indicadores 

O Até hoje o tribunal 

ainda não se 

preocupou 

realmente com a 

matéria de 

Temos, também, 

uma unidade 

específica de 

licitações e 

contratos que 

No TCU temos uma nova secretaria que faz a 

avaliação da governança da aquisição, que olha 

toda a cadeia de compras, desde o 

planejamento, controle, contratação adequada, 

sendo que não existe ainda uma metodologia 

Tenho uma preocupação constante com a 

compras sustentáveis que são os parâmetros 

quantitativos até quanto a administração pode 

gastar em um produto sustentável? 
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licitações 

sustentáveis, veja 

que a lógica na 

licitação pública é 

sempre a de menor 

custo e de pouco 

tempo para cá que a 

administração 

pública começou a 

se preocupar  com a 

qualidade e nem 

sempre o menor 

preço é a melhor 

compra. 

 

A licitação 

sustentável ainda é 

uma onda de 

sombra até agora 

não houve nenhum 

diálogo com os 

demais órgãos 

sobre o tema, ainda 

é muito subjetivo e 

falta por exemplo, 

produtos que 

possam ser 

avaliados como 

sustentáveis. 

verificam mais a 

questão do 

planejamento do 

que 

necessariamente 

questões de 

sustentabilidade. 

específica para licitações sustentáveis, o TCU 

não elaborou até hoje uma metodologia para 

avaliação de LS, porque o tema ainda é muito 

novo, e subjetivo, além do mais a administração 

realmente não está fazendo esse tipo de 

licitações, o que se tem é muito incipiente e 

como o TCU atua de duas formas, uma por 

iniciativa de terceiros, por meio de uma 

representação,  ou seja com atendimento 

específico para aquela situação e também atua 

por iniciativa própria, nos casos de auditoria, 

que também está voltado para um caso 

específico, desta forma precisaremos agir em 

torno daquele caso e analisar todas as variáveis, 

acredito então que as variáveis de controle irão 

surgir, caso a caso. 

 

Não sabemos como fazer diante de uma simples 

instrução normativa e da alteração do artigo 3 

da Lei de licitações, como não fomos 

demandado não tivemos como iniciar um 

estudo mais aprofundado. 

 

É uma tarefa extremamente penosa para chegar 

uma situação ideal diante de tantas outras 

tarefas a serem realizadas no tribunal é mais 

uma declaração de princípios do uma prática. 

Como avaliar? Como estabelecer parâmetros? 

Como não excluir participantes? Para um 

auditor que precisa de um parâmetro de 

legalidade para conformidade, nesse caso, ainda 

não existe um decreto regulamentador, a 

sensação é de uma declaração de princípios, ou 

seja, não tem como um auditor trabalhar nesse 

sentido. O Estado passa uma orientação para os 

órgãos terem licitações sustentáveis mas não 

dizer o ―como fazer‖, só de pois de termos as 

ações implementados e que o TCU poderá agir. 



  

375 
Nessa situação o  TCU precisa ser provocado 

por um terceiro para começar formar 

jurisprudência, realmente vai ser no cotidiano 

prático. Vejo uma dificuldade enorme de 

antecipar uma metodologia porque todo o 

aparato de controle externo vai na linha 

financista- econômica. 

P A nossa experiência 

é muito teórica, até 

hoje não passou 

nenhum processo 

na Silog sobre esse 

tema. 

A pergunta é: até 

onde eu restrinjo? 

Até quanto eu 

pago? O TCU vem 

conversando muito 

sobre o tema, com 

palestras por 

exemplo com as 

prefeituras. O tema 

ainda é muito 

complicado, 

recentemente e que 

o TCU começou a 

preocupar. 

 

A área de 

logística é uma 

área que 

ninguém quer 

trabalhar, uma 

área de risco, há 

muito êxodo do 

pessoal mais 

qualificado. 

Temos dois julgados no TCU sobre licitações 

sustentáveis, um que se refere a compras de 

cartuchos, cujos critérios de compras não foram 

muito claros e que na verdade não tinham 

nenhum impacto e não apresenta um benefício 

específico, não havia má fé e sim inviabilidade 

técnica. 

 

A linha de licitações para TCU tem dois riscos: 

o primeiro de aumento de custo porque exige 

uma nova cadeia de produção e isso realmente 

encarece o produto; segundo pode restringir a 

participação. 

 

Como chegar a um denominador comum? 

Realmente teremos que estabelecer estudos 

mais concretos de médio prazo. 

 

Não acredito que haja contradição entre os 

princípios do artigo 3 da  lei de licitações,  eu 

exijo determinados produtos e verifico se 

realmente tem fornecedores para atender a 

demanda, isso não fere o princípio da isonomia, 

mas pode restringir a participação por exemplo, 

exigir critérios específicos não necessariamente 

estarei restringindo a participação, as 

certificações isso sim acredito que restringe. 

 

Na verdade, os órgãos não estão fazendo nada, 

falta experiência e pessoal qualificado, 

principalmente na administração direta. 

Realmente teremos que estabelecer estudos 

mais concretos de médio prazo para criar uma 

metodologia. 
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O outro caso foi que o TCU questionou um 

órgão que não colocou no seu relatório de 

gestão a sua política de sustentabilidade. A 

linha do TCU é mais proativa, somente com a 

representação de terceiros é que o tribunal 

começará a sair.  

 

Sair do zero é difícil, criar é difícil, nessa vida 

nada se cria tudo se copia, mas para copiar de 

alguém é preciso que alguém crie alguma coisa 

primeiramente, é aí é que está a dificuldade 

quem vai desenvolver primeiramente para que o 

TCU possa realmente verificar e criar 

parâmetros de conformidade. Hoje trabalhamos 

na linha principiológia para criar 

jurisprudência.  A lei de licitações é muito 

extensa é abrange outros aspectos como pregão, 

isenção, rdc. Temos legislações estaduais mais 

avançadas como a do Maranhão e de MG. 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO: AMBIENTAL 

ENTREVISTADO CONCEITO CULTURA AÇÕES INDICADORES 

Q Comprar com 

sustentabilidade é 

adquirir produtos que 

agridem o meio 

ambiente. 

 

O MMA em conjunto 

com Ministério do 

Planejamento e outros 

órgãos formaram um 

 

Vários cursos de 

capacitação foram 

realizados com prefeituras e 

outros órgãos. 

 

Congressos e palestras 

sobre o tema em parceria 

com universidades foram 

realizadas. 

Temos várias ações: dentro do próprio 

ministério, na presidência da república, AGU, 

Tribunais, do Ministério do Planejamento e 

vária iniciativas estaduais com destaque para 

SP, MG e Maranhão. 

 

O maior obstáculo está na escolha dos 

produtos, não tem muita alternativa e ai por ter 

restrição por parte do TCU. Muitos produtos 

são caros em relação aos demais e justificar 

Bom! Vamos devagar estamos começando 

a desenvolver o como fazer para depois 

medirmos. 
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grupo de estudos para 

compras sustentáveis 

chamado cpsustentavel. 

Nesse estudo 

desenvolvemos uma 

cartilha com o conceito, 

a legislação, iniciativas 

e sugestões de ações. 

Esse programa já existe 

há mais de 2 anos. 

essa escolha é complicado. O custo ainda pesa 

mais. 

 

O trabalho desenvolvido pelo grupo está bem 

avançado, recentemente a presidente assinou o 

decreto n. 7.746 que consolida o programa de 

contratações sustentáveis. 

 

Temos agora por meio desse decreto uma 

metodologia para auxiliar os órgãos na 

elaboração de planos de gestão de logística 

sustentável. 

 

Estamos trabalhando para desenvolver ações 

que possam auxiliar os demais órgãos a 

implantarem o programa de compras 

sustentáveis o problema é que não estamos 

vendo iniciativas por parte dos demais. Ainda 

é muito pouco 
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ANEXO A – Regime do Pau-Brasil 

 

Eu Ei-rei. Faço saber aos que este Meu Regimento virem, que sendo informado das muitas 

desordens que lia no certão do páo brasil, e na conservação delle, de que se tem seguido haver 

hoje muita falta, e ir-se buscar muitas legoas pelo certão dentro, cada vez será o damno mayor 

se se não atalhar, e der nisso a Ordem conveniente, e necessaria, como em cousa de tanta 

importancia para a Minha Real Fazenda, tomando informações de pessoas de experiência das 

partes do Brasil, e comunicando-as com as do Meu Conselho, Mandei fazer este Regimento, 

que Hei por bem, e Mando se guarde daqui em diante inviolavelmente. 

Parágrafo 1′. Primeiramente Hei por bem, e Mando, que nenhuma pessoa possa cortar, nem 

mandar cortar o dito páo brasil, por si, ou seus escravos ou Feitores seus, sem expressa 

licença, ou escrito do Provedor mór de Minha Fazenda, de cada uma das Capitanias, em cujo 

destricto estiver a mata, em que se houver de cortar; e o que o contrário fizer encorrerá em 

pena de morte e confiscação de toda sua fazenda. 

Parágrafo 2′. O dito Provedor Mór para dar a tal licença tomará informações da qualidade da 

pessoa, que lha pede, e se delia ha alguma suspeita, que o desencaminhará, ou furtará ou dará 

a quem o haja de fazer. 

Parágrafo 3′. O dito Provedro Mór fará fazer um Livro por elle assignado, e numerado, no 

qual se registarão todas as licenças que assim der, declarando os nomes e mais confrontações 

necessarias das pessoas a que se derem, e se declarará a quantidade de páo para que se lhe dê 

licença, e se obrigará a entregar ao contractador toda a dita quantidade, que trata na certidão, 

para com elia vir confrontar o assento do Livro, de que se fará declaração, e nos ditos assentos 

assignará a pessoa, que levar a licença, com o Escrivão. 

Parágrafo 4′. E toda a pessoa, que tomar mais quantidade de páo de que lhe fôr dada licença, 

além de o perder para Minha Fazenda, se o mais que cortar passar de dez quintaes, incorrerá 

em pena de cem cruzados, e se passar de cincoenta quintaes, sendo peão, será açoutado, e 

degradado por des annos para Angola, e passando de cem quintaes morrerá por elle, e perderá 

toda sua fazenda. 

Parágrafo 5′. O provedor fará repartição das ditas licenças em o modo, que cada um dos 

moradores da Capitania, a que se houver de fazer o corte, tenha sua parte, segundo a 

possibilidade de cada um, e que em todos se não exceda a quantidade que lhe for ordenada 

Parágrafo 6′. Para que se não córte mais quantidade de páo da que eu tiver dada por contracto, 

nem se carregue à dada Capitania, mais da que boamente se pôde tirar delia; Hei por bem, e 

Mando, que em cada um anno se faça repartição da quantidade do páo, que se ha de cortar em 

cada uma das Capitanias, em que há mata delle, de modo que em todo se não exceda a 

quantidade do Contracto. 

Parágrafo 7′. A dita Repartição do páo que se ha de cortar em cada Capitania se fará em 

presença do Meu Governador daquelle Estado pelo Provedor Mór da Minha Fazenda, e Off 

iciaes da Camara da Bahia, e nelia se terá respeito do estado das matas de cada uma das ditas 

Capitanias, para lhe não carregarem mais, nem menos páo do que convém para benefício das 

ditas matas, e do que se determinar aos mais votos, se fará assento pelo Escrivão da Camara, e 

delles se tirarão Provisões em nome do Governador, e por elle assignadas, que se mandarão 

aos Provedores das ditas Capitanias para as executarem. 

Parágrafo 8′. Por ter informação, que uma das cousas, que maior damno tem causado nas ditas 

mattas, em que se perde, e destroe mais páos, é por os Contractadores não aceitarem todo o 
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que se corta, sendo bom, e de receber, e querem que todo o que se lhe dá seja roliço, e 

massiço do que se segue ficar pelos mattos muitos dos ramos e ilhargas perdidas, sendo todo 

elle bom, e conveniente para o uso das tintas: Mando a que daqui em diante se aproveite todo 

o que fôr de receber, e não se deixe pelos matos nenhum páo cortado, assim dos ditos ramos, 

como das ilhargas, e que os contractadores o recebão todo, e havendo dúvida se é de receber, 

a determinará o Provedor da Minha Fazenda com informação de pessoas de crédito 

ajuramentadas; e porque outrosym sou informado, que a causa de se extinguirem as matas do 

dito páo como hoje então, e não tornarem as árvores a brotar, é pelo mão modo com que se 

fazem os cortes, não lhe deixando ramos, e varas, que vão crescendo, e por se lhe pôr fogo nas 

raizes, para fazerem roças; Hei por bem, e Mando, que daqui em diante se não fação roças em 

terras de matas de páo do brasil, e serão para isso coutadas com todas as penas, e defesas, que 

estas coutadas Reaes, e que nos ditos córtes se tenhão muito tento a conservação das árvores 

para que tornem a brotar, deixando-lhes varas, e troncos com que os possão fazer, e os que o 

contrário fizerem serão castigados com as penas, que parecer ao Julgador. 

Parágrafo 9′. Hei por bem, e Mando, que todos os annos se tire devassa do córte do páo brasil, 

na qual se perguntará pelos que quebrarão, e forão contra este Regimento. 

Parágrafo 10′. E para que em todo haja guarda e vigilância, que convém Hei por bem, que em 

cada Capitania, das em que houver matas do dito páo, haja guardas, duas delias, que terão de 

seu ordenado a vintena das condemnações que por sua denunciação se fizeram, as quaes 

guardas serão nomeadas pelas Camaras, e approvadas pelos Provedores de Minha Fazenda, e 

se lhes dará juramento, que bem, e verdadeiramente fação seus Off icios. 

Parágrafo 11′. O qual Regimento Mando se cumpra, e guarde como nelle se contém e ao 

Governador do dito Estado, e ao Provedor Mór da Minha Fazenda, e aos Provedores das 

Capitanias, e a todas as justiças dellas, que assim o cumprão, e guarde, e fação cumprir, e 

guardar sob as penas nelle contheudas; o qual se registrará nos Livros da Minha Fazenda do 

dito Estado, e nas Camaras das Capitanias, aonde houver matas do dito páo, e valerá posto 

que não passe por carta em meu nome, e o effeito delta haja de durar mais de um anno, sem 

embargo da Ordenação do segundo Livro, título trinta e nove, que o contrário dispoem.  

Francisco Ferreira o fés a 12 de Dezembro de 1605. E eu o Secretario Pedro da Costa o fis 

escrever ―Rey‖. 

Fonte: http://maniadehistoria.wordpress.com/regimento-do-pau-brasil-em-1605/ 

 

http://maniadehistoria.wordpress.com/regimento-do-pau-brasil-em-1605/


  

381 

ANEXO B – Quadro de amostragem de iniciativas nacionais referentes às compras 

sustentáveis 
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Presidência da República Decreto n. 2.783, de 17/11/1998- Proíbe que 

entidades do governo comprem produtos ou 

equipamentos que contenham substâncias que 

degradem a camada de ozônio. Decreto n. 

4.131/02 – redução de consumo de energia 

elétrica. Lei 12.349/2010 que altera o art. 3º 

da Lei 8.666/93. 

Tribunal de Contas da União Relatório das contas do governo referente ao 

ano de exercício em papel reciclado – 

Resolução 191 de 21/06/1996 – recomenda a 

impressão dos documentos em frente e verso 

(art. 5º). 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Metodologia de elaboração dos planos de 

logística sustentável – decreto 7.746/2012. 

Instrução Normativa 01/2010 – critérios de 

sustentabilidade e 10/2012 – Plano  de Gestão 

de logística Sustentável. 

Ministério do Meio Ambiente Agenda Ambiental na Administração Pública 

A3P- estimula órgãos públicos a incluírem 

critérios ambientais nas atividades 

administrativas. 

AGU Programa AGU – Instalações Sustentáveis – 

Programa Esplanada Sustentável e Manual de 

Compras Sustentáveis. 
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Governo SP Decreto Estadual n. 45.643/2001, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da aquisição de 

lâmpadas de maior eficiência energética e 

menor teor de mercúnio. Decreto Estaudal n. 

49.674/2005 que estabelece prodecimentos de 

controle ambiental para utilização de produtos 

e sub-produtos de madeira de origem nativa 

em obras e serviços contratados pelo Estado 

de SP; o Decreto Estadual n. 50.170/2005, 

que instituiu o Selo Socioambiental e o 

Decreto n. 53.336/2008 que institui o 

programa Estadual de Contratações 

Sustentáveis. Atualmente, a Secretaria do 

Meio Ambiente de SP em conjunto com A 

Secretaria de Gestão Pública constituiu o 

Programa Estadual de Contratações 

Sustentáveis, bem como por meio da 

celebração de convênio junto ao ICLEI-

Brasil, Instituição voltada à proteção da 

qualidade do meio ambiente. 

Governo MG  A Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão do Governo (SEPLAG) lançou o 

projeto Compras Públicas com a finalidade de 

coordenar a formulação, a execução e a 

avaliação de políticas públicas, visando ao 

desenvolvimento econômico, social e 

institucional do Estado – Decreto n. 
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44.817/2008. 

Governo RJ Decreto n. 3.908/2002, que proíbe o uso de 

alimentos geneticamente modificados nas 

merendas escolares. Lei n. 5.248/2001 que 

institui a Política Municipal sobre Mudança 

do Clima e Desenvolvimento Sustentável da 

Cidade do Rio de Janeiro 

Governo Acre Priorizou a compra de madeira, certificada na 

reforma do Palácio, em Rio Branco, e na 

compra de mobiliário, estimulando a 

produção tradicional (seringueiros). 

Governo MT Lei Complementar n. 27, de 1999, que dispõe 

sobre a instalação de dispositivos hidráulicos, 

visando o controle e redução de consumo de 

prédios públicos e comerciais. 

Governo AM Aquisição de 10.000 carteiras escolares com 

madeira certificada para escolas públicas 
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 Prefeitura de SP Criação do PMQA – Progama Municipal de 

Qualidade ambiental (Decreto n. 42.318/2002; 

setor de construção civil é o pioneiro para 

requisitos de ecoeficiência nas compras; 

Emissão portaria que cria a comissão gestora 

da A3P na secretaria do verde e do Meio 

Ambiente. 

Prefeitura do RJ Decreto n. 22171/2002, dispõe sobre o 

caderno de encargos para eficiência 

energética em prédios públicos. 

Fonte: BRASIL – MMA (2013), cpsustentavies (2013), AGU(2013), TCU ( 2013), GVes (2013), São Paulo 

(2013), Rio de Janeiro (2013 

 

 


