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sara baima
analista i do imazon

em 2003, depois de muitos anos de pressão, prefeitos conseguiram 

uma concessão fiscal do governo federal: o direito de fiscalizar o 

imposto territorial sobre a propriedade rural (itr), que é cobrado 

de posseiros e proprietários de terras rurais. após emenda 

constitucional, as prefeituras que participarem da fiscalização por 

meio de convênio com a secretaria especial da receita federal do 

brasil (rfb) podem ficar com 100% do valor arrecadado, enquanto 

aqueles sem convênio continuarão a receber apenas 50%.

Imposto do
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oitr, além de servir para coletar dinheiro 
para serviços públicos, foi criado para es-
timular o melhor uso das terras agrícolas. 
para isso, prevê que imóveis grandes e 

pouco produtivos paguem alíquotas mais altas. essa 
regra é especialmente importante na amazônia, onde 
vastas áreas desmatadas são mal usadas. por exem-
plo, em 2014 havia 12 milhões de hectares de pastos 
degradados no bioma amazônia, segundo a embrapa e 
inpe. além disso, o Índice de progresso social (ips) da 
região em 2018, que depende de investimentos em ser-
viços públicos, foi menor do que no restante do brasil.

neste artigo, baseado em estudo do imazon, mos-
tramos que alguns prefeitos aproveitaram parcial-
mente as novas regras e aumentaram a arrecadação 
do itr na amazônia legal, seguindo a tendência do 
resto do brasil. o valor arrecadado na região saltou 
de r$ 17 milhões em 2000 para r$ 240 milhões em 
2017. o aumento ocorreu principalmente depois que 
as prefeituras puderam participar da fiscalização da 

arrecadação. entretanto, até 2018, apenas 38% das 
prefeituras na região haviam assinado convênios 
para fiscalizar. os 62% que não assinaram deixaram 
escapar a possibilidade de incrementar receitas e 
aplicar nos seus diversos setores necessitados, tais 
como educação, saúde e infraestrutura.

apesar desse incremento na coleta do itr na 
amazônia, verificamos que a arrecadação ainda está 
abaixo do seu potencial. estimamos que o valor pode-
ria ser de quatro (r$ 986 milhões) a seis vezes maior 
(r$ 1,5 bilhão) do que o arrecadado em 2017, apenas 
considerando que as prefeituras usassem o preço de 
mercado de terra como base para o vtn, que é uma 
das bases do cálculo do itr. em nossa análise, esti-
mamos que o vtn médio declarado por fazendeiros 
e agricultores correspondeu a apenas 10,5% do valor 
médio de mercado de terras em 762 municípios. nos 
municípios conveniados, os valores declarados cor-
responderam, em média, a apenas 14% dos de mer-
cado, e nos sem convênio, a 6%.
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Sonegação do ITR 
apesar do incremento da arrecadação do imposto 

territorial sobre a propriedade rural (itr) nos muni-
cípios amazônicos, há evidências de alta sonegação. 
a grande maioria das declarações contém áreas tri-
butáveis menores e maior grau de utilização da ter-
ra. além disso, há uma parcela de contribuintes que 
deixa de declarar, subdeclara os valores de terra nua, 
infla os valores dos investimentos na terra (e, assim, 
reduz o vtn) e informa área isentas maiores do que 
de fato são (por exemplo, uma área de floresta, que 
não é tributável, maior do que a existente no imóvel).

apesar de a falta de acesso aos dados de decla-
ração de cada imóvel ter nos impossibilitado de fazer 
uma estimativa precisa, foi possível inferir indícios 
de sonegação avaliando-se a diferença entre os vtns 
declarados à rfb para fins de itr e o valor de terra 
no mercado e o número e área total de imóveis decla-
rados por estado.

declaRação de valoR da TeRRa  
abaIxo do pReço de meRcado

estimamos que o vtn médio declarado pelos de-
tentores dos imóveis correspondeu a apenas 10,5% 
do valor médio de mercado de terras em 762 muni-
cípios. nos municípios conveniados, os valores de-

alguns prefeitos aproveitaram 

parcialmente as novas regras e 

aumentaram a arrecadação do 

itr na amazônia legal, seguindo 

a tendência do resto do brasil. 

o valor arrecadado na região 

saltou de r$ 17 milhões em 2000 

para r$ 240 milhões em 2017. o 

aumento ocorreu principalmente 

depois que as prefeituras 

puderam participar da fiscalização 

da arrecadação

HISTóRIco
entre os anos de 2000 e 2017, a arrecadação do 

imposto territorial sobre a propriedade rural (itr) 
na amazônia legal saltou de r$ 17 milhões para r$ 
240 milhões, seguindo a mesma tendência de aumen-
to do resto do brasil. esse crescimento de quase 15 
vezes na arrecadação do imposto na região decorreu 
de mudanças de regras a partir de 2003 e de pro-
cedimentos legais nos anos seguintes, como vere-
mos adiante. em alguns momentos, a confederação 
nacional de Municípios (cnM) pressionou o governo 
federal para melhorar as condições para cobranças, 
enquanto em outros o governo federal cobrou os mu-
nicípios para que cumprissem as regras dos convê-
nios. Mato Grosso foi o estado com o maior número 
de prefeituras conveniadas (93% dos municípios e 
95% da área tributável) e o que mais avançou na ar-
recadação do itr, que foi multiplicada por nove entre 
2007 (antes do convênio) e 2017. na amazônia legal, 
os municípios conveniados somam 65% da área to-
tal tributável. algumas prefeituras mato-grossenses 
contrataram consultores para ajudar na atualização 
do valor da terra nua (vtn), aumentando sua arre-
cadação.

por exemplo, em paranaíta (Mt), o vtn médio no 
ano de convênio (2013) foi de r$ 880/ha, aumentando 
para r$ 2.200/ha em 2016. como resultado, a arre-
cadação do itr no município mais do que triplicou 
em três anos, passando de r$ 150 mil para r$ 463 
mil. a continuidade da consultoria pode aumentar a 
arrecadação por vários anos. em um município com 
consultor há nove anos a arrecadação cresceu 430%. 
enquanto isso, municípios conveniados, mas que não 
contrataram consultores, tiveram um aumento médio 
na arrecadação de 150% entre a data do convênio e 
2017, o último ano da nossa análise. 

essa medida possibilitou que os convênios já ins-
tituídos fossem revisados e que novos convênios se-
jam estabelecidos seguindo um padrão unificado. na 
época, houve pressão dos municípios para que novo 
curso da esaf fosse oferecido aos municípios conve-
niados que ainda não tinham participado, a fim de se 
adequarem às novas regras. o último curso ocorrera 
em 2015. em setembro de 2018, a esaf anunciou a 
oferta de 800 novas vagas para o curso, realizado de 
outubro a dezembro de 2018.

essas novas regras podem explicar o incremento 
na arrecadação a partir de 2016. os municípios que 
não atenderam às especificações até 31 de outubro de 
2017 podem sofrer denúncia de convênio, perda da 
arrecadação e auditorias realizadas por tribunais de 
contas e Ministérios públicos.
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clarados corresponderam, em média, a apenas 14% 
do de mercado, e nos sem convênio, a 6%. alguns 
exemplos ilustram a diferença, mesmo em municípios 
conveniados. em paragominas (pa), o vtn médio de-
clarado (r$ 101/ha) foi menos de 2% do valor mé-
dio da terra (r$ 6.000/ha). situação similar ocorreu 
em lagoa do tocantins (to), com vtn declarado à 
rfb (r$ 123/ha) equivalente a 1,7% do valor médio da 
terra (r$ 7.075/ha); e ponte branca (Mt), com vtn 
declarado de r$ 813,09, equivalente a 7,6% do valor 
médio da terra (r$ 10.727/ha).  a diferença entre os 
valores declarados e os valores de mercado é am-
pla na maioria dos municípios. em 58% deles o valor 
médio declarado foi abaixo de 25% do valor médio 
de mercado, incluindo grande número de municípios 
conveniados no tocantins, pará e Mato Grosso. em 
apenas 23 municípios (3%) o valor médio declarado 
foi maior do que 50% do valor de mercado. Mesmo 
em Mato Grosso, estado que mais avançou na arreca-
dação, o valor médio de terra declarado correspondeu 
a apenas 22% do valor de mercado.

considerando a quantidade de hectares declara-
dos como tributáveis para a rfb em 2016 e o valor 
arrecadado na amazônia legal, encontramos que, em 
média, o valor pago de itr foi de apenas r$ 0,87 por 
hectare tributável por ano. a arrecadação foi maior 
em Mato Grosso (r$ 3,90/ hectare tributável/ano) en-
quanto nos demais estados foi menor do que r$ 1,00/
hectare tributável/ano).

Redução daS declaRaçõeS de ITR
entre 2011 e 2016 houve uma redução de 61 mil 

declarações de imposto territorial sobre a proprieda-
de rural (itr), que somaram 22 milhões de hectares 
nos estados da amazônia. a redução nas declarações 
foi maior no pará e Mato Grosso, respectivamente 
menos 20 milhões e 10 milhões de hectares tribu-
táveis declarados. houve aumento de áreas declara-
das no Maranhão, rondônia, tocantins e amapá. há 
um motivo legítimo que explica a queda de 20% das 
áreas tributáveis declaradas à rfb nesse período na 
região: áreas que antes eram tributáveis foram trans-
formadas em categorias de terras isentas de itr, 
incluindo a criação de unidades de conservação, de 
assentamentos de reforma agrária e o alagamento de 
reservatórios de hidrelétricas.

entretanto, a tentativa de sonegar o itr também 
pode explicar parte dessa redução das declarações. 
em 2015 a rfb exigiu que os municípios atualizassem 
o vtn, e o aumento no valor pode ter estimulado a 
queda nas declarações, que foi mais expressiva após 
essa data. outro motivo indireto de redução das de-
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clarações seria a anistia para parte do desmatamento 
ilegal – especialmente para pequenos imóveis rurais – 
estabelecida pelo novo código florestal de 2012. 

proprietários e posseiros de terras rurais tiveram 
um incentivo para subdividir os imóveis para obter 
perdão de crimes ambientais. assim, imóveis meno-
res teriam o benefício duplo de anistia de desmata-
mento ilegal e isenção de itr, o que explicaria parte 
da queda de declarações a partir de 2013. a drástica 
redução de declarações de itr no pará e Mato Gros-
so também pode ter sido relacionada ao aumento do 
risco de pagar o itr para formalizar a ocupação ilegal 
de terras públicas.

o poTencIal de aRRecadação do ITR
considerando os indícios de sonegação, inferimos 

que há potencial para aumentar a arrecadação do im-
posto territorial sobre a propriedade rural (itr) nos 
municípios da amazônia legal. conseguimos estimar 
esse potencial em 62% das áreas tributáveis usando 
o valor de terra de mercado e as alíquotas mínimas 
para cada tamanho de imóvel – ou seja, considerando 
que todos atingiram o grau máximo de uso. Depois 
extrapolamos esse valor para o total da área tributá-
vel, assumindo que a área que mapeamos teria carac-
terísticas similares à área total.

estimamos que a arrecadação do itr na amazô-
nia legal poderia alcançar aproximadamente r$ 1,5 
bilhão, ou seis vezes mais do que foi arrecadado em 
2017, se fossem usados os valores de terra de mer-
cado como referência e 100% da área estimada e ex-
trapolada. considerando apenas a área estimada (ex-
cluindo-se áreas desmatadas sem mapa de imóveis 
e em unidades de conservação), o potencial chegou 
a 986 milhões, equivalente a mais de quatro vezes o 
que foi arrecadado em 2017.

as análises indicam que, mesmo nos estados com 
maiores arrecadações, como Mato Grosso, pará e 
tocantins, há potencial para aumentar esses valores. 
Maranhão e rondônia são os estados com maiores 
diferenças entre os valores arrecadados e o potencial 
usando-se o vtn de mercado. rondônia poderia mul-
tiplicar sua atual arrecadação por 26, enquanto o Ma-
ranhão tem potencial para multiplicar a arrecadação 
por 15. os dois estados têm baixa adesão dos muni-
cípios aos convênios e, consequentemente, há baixa 
fiscalização e baixos valores de terra declarados.

o vtn médio declarado à rfb corresponde a 5% 
(rondônia) e 6% (Maranhão) do valor de mercado uti-
lizado como referência neste relatório. além disso, 
estimamos que o uso do vtn do incra, como base 
para a estimativa do itr, como ainda ocorre em al-
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guns municípios, resultaria em uma arrecadação de 
um quinto do valor potencial de arrecadação usando 
o vtn de mercado. De acordo com o incra, a pauta de 
valores de terra nua deve ser seguida para titulação 
de áreas destinadas aos assentamentos rurais, não 
devendo ser referência para outro fim.

RecomendaçõeS
nossa análise mostra que a arrecadação do im-

posto territorial sobre a propriedade rural (itr) 
avançou na amazônia legal a partir de iniciativas da 
confederação nacional de Municípios (cnM), de al-
guns prefeitos e de mudanças de regras e procedi-
mentos pela rfb. o principal avanço foi a atualização 
dos valores de terra. porém, mostramos também que 
a arrecadação é ainda abaixo do potencial. a baixa 
arrecadação limita a capacidade de prestação de ser-
viços dos municípios, que em grande medida depen-
dem de transferências de impostos coletados pelos 
governos estaduais e federal.

 além disso, facilita a formação de latifúndios im-
produtivos e estimula o desmatamento excessivo. a 
cobrança efetiva do itr poderia trazer benefícios de 
serviços públicos, estimular o aumento de produtivi-
dade do uso da terra e a redução do desmatamento. 
para tanto, seriam necessários ajustes técnicos no 
processo de cobrança e, o mais importante, medidas 
para evitar as barreiras políticas à fiscalização do 
imposto. 

TRanSpaRêncIa e fIlTRoS paRa eSTImulaR o 
uSo de valoReS de TeRRa de meRcado

os valores declarados são abaixo dos de mercado, 
seja por falta de coleta de dados, por interferência 
política resultante de pressão do setor rural e/ou por 
conflito de interesse dos gestores municipais. para 
coibir a subdeclaração de valor de uso da terra é ne-
cessário promover a coleta e compartilhamento de 
dados de mercado. além de demandar que municí-
pios coletem dados, como já vem sendo feito, a rfb 

proprietários e posseiros 

de terras rurais tiveram um 

incentivo para subdividir os 

imóveis para obter perdão de 

crimes ambientais. assim, 

imóveis menores teriam o 

benefício duplo de anistia de 

desmatamento ilegal e isenção 

de itr, o que explicaria parte 

da queda de declarações a 

partir de 2013
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poderia coletar ou adquirir dados de mercado como 
referência para checar os valores fornecidos pelos 
municípios e declarados pelos contribuintes.

a secretaria de agricultura do estado de são 
paulo coleta e divulga os valores de terra nua para 
fins do itr e já identificou que alguns municípios do 
estado cederam à pressão de ruralistas para a redu-
ção de valores. a divulgação dos dados também aju-
daria a coibir os casos contrários em que prefeituras 
possam querer cobrar valores acima dos de mercado 
– o que não foi registrado na amazônia.

a rfb também poderia publicar sua base de da-
dos de valor de terra e repassar anualmente aos mu-
nicípios os dados suspeitos identificados na sua ma-
lha fina. a transparência dos dados estaria de acordo 
com a recomendação da organização das nações 
unidas para a alimentação e a agricultura (fao) de 
que gestores públicos devem prevenir corrupção na 
gestão dos impostos por meio de maior transparência 
dos dados de valor da terra.

além disso, a rfb poderia filtrar declarações de 
preços abaixo de mercado para fiscalização, bloquean-
do, em tempo real, aqueles que desejam declarar itr 
com vtn muito abaixo de mercado. o sistema que 
já existe (sipt) poderia automaticamente filtrar, blo-
quear e notificar produtores que estão declarando va-
lores muito abaixo dos valores praticados na região.

focaR fIScalIzação em munIcípIoS com 
IndícIoS de baIxa pRoduTIvIdade

o alto índice de terras subutilizadas, como os 
pastos degradados, pode ser usado para priorizar a 
fiscalização da cobrança do itr. entre os campeões 
de áreas de pasto degradados estão municípios con-
veniados. além de alto estoque de terras mal usa-
das, alguns desses municípios, como altamira e são 
félix do xingu, no pará, continuam sendo campeões 
de desmatamento. portanto, a fiscalização nessas re-
giões poderia tanto ajudar a melhorar o uso das ter-
ras já abertas quanto prevenir novos desmatamentos.
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uSaR mapaS de pRopRIedadeS  
paRa a fIScalIzação do ITR

como demonstramos neste trabalho, é possível 
usar mapas públicos para fiscalizar a área tributável 
declarada que baseia a definição da alíquota de co-
brança do itr. a área tributável pode ser estimada 
cruzando-se imagens de satélite de uso das áreas 
com o mapa da propriedade que são disponibilizados 
no car. atualmente, a legislação só pede que os de-
clarantes informem o número do cadastro. a rfb e 
os municípios poderiam acessar os mapas do car 
para cruzar com mapas de uso do solo. com as infor-
mações do car sobrepostas às imagens de satélite 
seria possível verificar a veracidade de informações 
declaradas, tais como áreas de interesse ambiental 
(como a manutenção da vegetação nativa) que são 
isentas de cobrança de itr.

o cruzamento de mapa dos imóveis com o car e 
com mapas de outras jurisdições (assentamentos de 
reforma agrária, unidades de conservação, terras indí-
genas) também serviria para avaliar a redução de área 
declarada em um município ou estado. por exemplo, 
seria possível verificar se uma área deixou de ser de-
clarada por sonegação (área que continua privada e 
em uso) ou se o imóvel foi transformado em área não 
tributável (assentamentos da reforma agrária, unida-
des de conservação, de uso agropecuário para reser-
va legal ou área de proteção permanente para o cum-
primento do código florestal – lei n.º 12.651/2012).

além disso, grandes áreas que deixassem de ser 
declaradas poderiam indicar áreas griladas cujos 
ocupantes deixaram de declarar o itr por receio de 
fiscalização de grilagem e desmatamento em terras 
públicas. essas áreas poderiam ser foco de fiscali-
zação integrada de crimes ambientais, fiscais e fun-
diários, como ocorreu nas operações rio voadores e 
castanheira.

aTualIzaR o índIce de pRoduTIvIdade
os índices de rendimento mínimo considerados 

para fins de itr são muito baixos, pois não são atua-
lizados desde 1980. o incra, que é responsável di-
reto por atualizá-los, poderia priorizar a atualização 
dos índices da pecuária, que ocupa a maior parte das 
áreas tributáveis e é um dos usos da terra menos efi-
cientes. para fazer essa atualização, o incra poderia 
usar dados já existentes sobre a lotação dos pas-
tos (número de animais por hectare), por exemplo, 
do censo agropecuário mais recente (2017) ou das 
agências de defesa agropecuária (médias municipais 
ou por propriedade). também recomendamos que 
essa atualização ocorra a cada cinco anos. entretan-

to, a atualização do índice de produtividade sofre for-
te resistência de grandes proprietários de terras que 
pressionam os presidentes e o congresso. 

a atualização do índice dependeria de a presidên-
cia da república entender a importância estratégica 
do itr e estar comprometida com o desenvolvimento 
rural mais sustentável e inclusivo. além disso, a pre-
sidência deveria estar disposta a vencer a resistência 
do setor rural – uma forma de fazer isso seria mos-
trar aos líderes rurais mais produtivos que o aumen-
to afetaria principalmente os produtores rurais que 
usam a terra de forma especulativa.

fIScalIzaR e ReSponSabIlIzaR  
oS geSToReS públIcoS

esse e outros estudos indicam que os vários 
órgãos responsáveis pela fiscalização direta do itr 
têm falhado. tanto prefeitos que não usam dados de 
mercado para cobrar o itr quanto presidentes que 
não atualizam os índices de produtividade estão ab-
dicando de suas funções de governar e concedendo 
informalmente renúncias fiscais. além de irregulares, 
essas renúncias não são transparentes e justificadas 
e contribuem para agravar a injustiça fiscal e social. 
por exemplo, a redução de serviços públicos afeta 
mais significativamente os mais pobres.

portanto, é essencial que a rfb e outros órgãos 
fortaleçam a fiscalização e punição das prefeituras 
que não cumprem suas funções. por exemplo, a rfb 
denunciou 1.135 municípios brasileiros inadimplentes 
(dos quais 1.094 tiveram seus convênios suspen-
sos em janeiro de 2019) e a partir de 1º de janeiro 
de 2019 deixará de repassar a totalidade dos tribu-
tos. segundo a rfb, a falta de funcionário específi-
co para o lançamento de créditos tributários foi uma 
das falhas principais das prefeituras, e muitas não 
entregaram os documentos exigidos de acordo com 
a in nº 1.640/2016 (cnM, 2018). a perda de receita é 
um problema para o município, mas não necessaria-
mente para um prefeito sem compromisso com o bem
-estar da população – uma vez que preferiu atender 
às demandas de um grupo limitado de eleitores que 
possuem terras, sendo ele, muitas vezes, parte desse 
grupo de interesse.

outros órgãos revisores e investigativos como 
os tribunais de contas, câmaras de vereadores e os 
Ministérios públicos devem fiscalizar o desempenho 
dos responsáveis pela cobrança correta do itr. as 
punições a quem não cumprem as regras devem ser 
pessoais, além de institucionais – por exemplo, o pre-
feito que não segue os preços de mercado deveria 
ser punido. •
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por Denise almeida
Jornalista

nem mesmo o ponto mais profundo dos 
oceanos, a fossa das Marianas – uma região do 
pacífico, com 11 quilômetros de profundidade, a 
leste das filipinas – está livre da poluição por 
plástico. nessa região repleta de vida marinha, 
que se estende por 2,5 mil quilômetros, foi 
encontrada o que os cientistas da Japan agency 
for Marine-earth science and technology 
(Jamstec) chamaram de “a sacola plástica mais 
profunda da terra”. 

ameaça aos  
    ecossistemas

Plástico, 

marinhos
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“ralo” para parte dos 8 milhões de toneladas de plás-
ticos descartada todo o ano no mar. os detritos são 
levados das grandes cidades pelos rios e pelo esgoto 
até o oceano e transportados por correntes marinhas 
até lugares como a Grande Mancha de lixo do pacífico, 
uma região que é três vezes maior que a frança. De lá, 
são carregados através de correntes marinhas para o 
estreito de bering, no pacífico, e penetram diretamente 
no ártico, um dos últimos ambientes primitivos do pla-
neta. esses pesquisadores alemães descobriram que 
o gelo marinho em todo o polo norte concentra 12 mil 
partículas de microplásticos por litro. À medida que 
o gelo derrete, por causa da mudança climática, par-
te desse lixo volta ao mar e é ingerido pelos peixes e 
frutos do mar, que depois chegam aos nossos pratos.

segundo os cientistas, a alta concentração de mi-
cropartículas no gelo marinho não pode ser atribuída 
só a fontes de fora do mar do ártico. o aumento da ati-
vidade humana na região – como a pesca, navegação 
e exploração de óleo e gás –, que tem se intensificado 
nos últimos anos por causa do degelo, também está 
contribuindo para a poluição. 

a presença de plástico degradado no mar polar 
é conhecida pelo menos desde o começo da década. 
entretanto, a extensão dos danos à vida marinha e à 
humana, além o papel do ártico no “ciclo do plástico” 
oceânico, ainda são desconhecidos.

o plástico já invadiu as águas que rodeiam a an-
tártica, no polo sul. cientistas britânicos, autores do 
estudo british antarctic survey, descobriram que os 
níveis de microplásticos acumulados naquela região 
selvagem e isolada são cinco vezes mais elevados do 
que se esperava.

a expectativa da equipe era de encontrar microplás-
ticos com origem local, provenientes de navios e es-
tações de investigação. entretanto, os pesquisadores 
admitem a possibilidade de o plástico de outras regiões 
estarem atravessando a corrente circumpolar antárti-
ca, historicamente considerada quase impenetrável.

os cientistas temem que os animais marinhos pos-
sam ficar presos nos detritos ou ingeri-los. um pes-
quisador filmou o momento em que uma microfibra de 
plástico é ingerida por plâncton. segundo ele, a pre-
sença de plástico no fundo da cadeia alimentar poderá 
afetá-la “até ao topo”. embora a presença dos resíduos 
no mar antártico seja monitorada há mais de 30 anos, 
os efeitos dos microplásticos nos animais marinhos 
ainda são desconhecidos. 

SoluçõeS a longo pRazo
por causa dessa situação alarmante, a onu propôs 

um acordo que visa à diminuição do plástico de uso 

omaterial estava entre as 3 mil peças de de-
tritos que vêm sendo coletados desde 1983, 
por cientistas de todo o mundo e reunidos 
no centro de Dados oceanográficos Globais 

(Godac), uma plataforma online da agência japonesa. a 
coletânea de vídeos e fotos captados em 5.010 mergu-
lhos foi liberada ao público em março de 2017. 

cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos en-
tram nos oceanos anualmente, o equivalente a um ca-
minhão de lixo por minuto. o plástico já é o lixo mais 
encontrado no nosso oceano, e todos os peixes que 
têm sido analisados tê m toxinas provenientes do plás-
tico em seus estômagos. além disso, 83% da água das 
torneiras do mundo inteiro estão contaminadas pelos 
resíduos, incluindo a água vendida em garrafas plás-
ticas, o sal marinho, assim como os lençóis freáticos 
usados na irrigação da agroindústria. 

sem mudanças urgentes na forma de como o plásti-
co é produzido, usado e descartado, a poluição por esse 
tipo de material deverá dobrar até 2030, o que equiva-
leria ao despejo de dois caminhões de detritos no mar, 
por minuto. se nada for feito para mudar essa situação, 
em 2050, essa quantidade aumentaria para quatro ca-
minhões de lixo, por minuto, e haveria mais plásticos 
do que peixe nos oceanos (medida calculada em peso).

o alerta é do World Wide fund (WWf) organização 
não governamental internacional que atua nas áreas da 
conservação, investigação e recuperação ambiental, 
com mais de 5 milhões de apoiadores e uma rede global 
ativa em mais de100 países, inclusive no brasil. anna 
carolina lobo, gerente do programa Marinho e Mata 
atlântica do WWf explica que metade do plástico exis-
tente hoje foi fabricada a partir do ano 2000 e 75% de 
todo o plástico produzido no mundo já foi descartado. 
“o material já chegou aos quatro cantos do planeta, e 
em todo o oceano. ainda não sabemos o impacto disso 
na saúde no longo prazo, mas sabemos que um cidadão, 
que vive nas cidades, come o equivalente a um cartão 
de crédito por semana”, explica ana carolina. a gerente 
do WWf alerta que ainda não foi avaliado o mal que isso 
pode causar às gerações futuras, já que um único saco 
plástico demora mais de 100 anos para se decompor.

mIcRopláSTIcoS noS poloS noRTe e Sul 
a descoberta do microplástico – partículas meno-

res do que 5 milímetros – revela que o problema é mui-
to maior do que o lixo visível. esses pequenos frag-
mentos são originados de detritos plásticos maiores, 
que são degradados pela ação da água e da luz do sol. 

um estudo publicado ano passado no nature com-
munications por pesquisadores do instituto alfred We-
gener sugere que o mar do ártico é uma espécie de 
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único, o fomento de pesquisas para buscar alternati-
vas ao produto e estudos científicos de técnicas de re-
ciclagem. “com metas claras a serem implantadas pe-
los países até 2030, o acordo é um grande passo rumo 
à solução desse problema, que vai além das fronteiras 
geopolíticas de cada país”, reforça anna carolina lobo, 
gerente do WWf. 

as discussões para a assinatura do pacto foram 
realizadas no âmbito da 4ª assembleia ambiental das 
nações unidas (unea-4), que reuniu 193 países, in-
cluindo chefes de estado, ministros do Meio ambiente, 
ativistas, presidentes de multinacionais, onGs e ou-
tros convidados. “Durante as discussões da unea-4, 
procuramos trazer para o acordo diretrizes relacio-
nadas à eliminação do descarte inadequado até 2030, 
banimento da produção de plásticos de uso único, e 
corresponsabilização das empresas durante o ciclo de 
vida do produto”, explica ana carolina. 

o pacto foi assinado por 187 países, em maio deste 
ano, em Genebra, sem a adesão do brasil, da argen-
tina, dos estados unidos e de outros quatro países. o 
brasil é o quarto maior gerador de resíduo plástico do 
mundo, atrás dos estados unidos, china e Índia. con-
tudo, estes países que se recusaram a assinar o trata-
do serão afetados pelas regras. isso é possível graças 
à inclusão do plástico misto na lista de itens citados na 
convenção da basileia, que abarca lixos tóxicos, vene-
nosos, explosivos, corrosivos, inflamáveis, ecotóxicos, 
infecciosos e, agora, o plástico. 

a convenção, firmada em 1989, é considerada o 
mais abrangente acordo ambiental internacional so-
bre resíduos perigosos. o tratado regula os movimen-
tos de detritos nocivos entre os países, obrigando os 
signatários a gerenciar e descartar o lixo de maneira 
ambientalmente correta. segundo o itamaraty, o brasil 
apoiou a decisão. Já os estados unidos não assina-
ram o compromisso; no entanto, ficarão impedidos de 
enviar os resíduos plásticos para os países em desen-
volvimento que fazem parte da convenção de basileia. 

medIdaS paRa conTeR a poluIção 
o pacto visa a regulamentar a exportação dos resí-

duos plásticos, tornando o comércio global desse de-
trito mais transparente e, ao mesmo tempo, garantir 
que a transação seja mais segura para a saúde humana 
e para o meio ambiente. anna carolina enumera ações, 
que, associadas à adesão dos países ao acordo global 
proposto pela onu, podem banir a contaminação por 
esses resíduos. “políticas públicas adequadas, com a 
aprovação de leis que proíbem canudos plásticos, sa-
colas e demais produtos de uso único; e o protagonis-
mo dos consumidores – mudando suas decisões de 

À medida que o gelo derrete, 

por causa da mudança climática, 

parte desse lixo volta ao mar e 

é ingerido pelos peixes e frutos 

do mar, que depois chegam aos 

nossos pratos

compras de produtos feitos de plástico pelas muitas 
alternativas de produtos existentes no mercado – con-
tribuem para a despoluição”, cita a gerente da WWf. 
ela destaca ainda o papel das empresas, que podem 
produzir plástico a partir de resíduos reciclados, in-
centivando a economia circular e a inovação. 

para a gerente do WWf, é necessário deter o avan-
ço do material poluente, o mais rápido possível. “no 
brasil, o cenário está muito crítico e precisamos agir 
agora e o país precisa cumprir com o plano nacio-
nal de combate ao lixo no Mar (pnclM), lançado em 
março de 2019”, lembra ana carolina. entre as ações 
do Ministério do Meio ambiente previstas no projeto 
piloto do pnclM, estão a instalação de dispositivos de 
retenção, como redes coletoras em galerias pluviais e 
barreiras flutuantes em rios e afluentes; mutirões para 
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a limpeza de praias e mangues; estímulo à coleta sele-
tiva e logística reversa nos 274 municípios costeiros; 
além do fomento a projetos de inovação tecnológica, 
para aproveitamento do plástico recolhido do ambiente 
marinho.

segundo dados do banco Mundial, o brasil gera 
11,3 milhões de toneladas por ano de resíduo plástico 
– número três vezes maior que sua produção de café, 
por exemplo. e apesar de coletar 91% desse tipo de 
lixo, apenas 1,28% de todo o detrito no país é efetiva-
mente reciclado e reintroduzido na cadeia como um 
novo produto. “os índices de coleta de lixo plástico no 
brasil são muito altos. agora precisamos de infraes-
trutura adequada para reciclar todo esse material em 
larga escala, gerando emprego e renda para milhares 
de pessoas, ao mesmo tempo em que reduz o impac-
to na saúde humana e meio ambiente”, comenta anna 
carolina. 

como ponto positivo, ela destaca o fato de que ci-
dades e estados estão avançando em projetos de lei de 
banimento de canudos e plásticos de uso único, taxa-
ção de sacolas plásticas em supermercados – a exem-
plo de são paulo, fernando de noronha, rio de Janeiro 

– e empresas que estão criando produtos alternativos 
que substituem o plástico. “a reciclagem pode ser feita 
em larga escala, os produtores podem ser responsabi-
lizados pela gestão dos resíduos por meio de políticas 
públicas, pela pressão dos consumidores e acordos 
setoriais”, enumera anna carolina. 

para a gerente da WWf, a proibição ou taxação do 
uso de sacolas plásticas nos supermercados ajuda 
muito a reduzir o descarte do material no meio am-
biente, mas não é a salvação da lavoura. “eliminar 
o consumo de garrafas, copos, canudos, enfim, todo 
plástico de uso único, é fundamental. atualmente, até 
frutas e verduras passaram a ser vendidos em emba-
lagens plásticas e bandejas de isopor – o que é total-
mente desnecessário”, critica. ela explica que há uma 
gama produtos fabricados com matéria-prima susten-
tável. “canudos de bambu e muitos outros materiais, 
escovas de dente, óculos de sol, sacolas de pano, co-
pos de papel e celulose, cosméticos e roupas que não 
têm microplásticos em sua composição. as alternati-
vas são enormes e já existem lojas que vendem 100% 
dos produtos livres de plástico. lindos, socioambien-
talmente corretos e sustentáveis”, conclui.
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milhões de canudos de plástico por dia – menos de 
10% desses materiais são recicláveis. 

brasil: canudos e sacolas plásticas
visando tirar o país da condição de quarto maior 

produtor de lixo plástico do mundo, algumas cidades 
decretaram leis que proíbem canudos e outros plásti-
cos descartáveis.

o rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a 
banir os canudos plásticos. seguindo essa tendência, 
o prefeito de são paulo sancionou projeto de lei que 
proíbe o fornecimento de canudos plásticos em esta-
belecimentos comerciais da cidade: hotéis, restauran-
tes, bares, padarias, danceterias ou eventos musicais. 
a medida segue o exemplo de outras cidades como 
fortaleza, salvador e santos, além de todo o estado do 
rio Grande do norte. 

no estado do rio, uma lei proíbe supermercados de 
oferecer sacolas plásticas a seus clientes. com isso, 
espera-se reduzir em até 3 bilhões por ano o número 
de sacolas plásticas em circulação no estado.

vanuatu: banimento de fraldas descartáveis
a minúscula ilha no oceano pacífico tem sofrido 

com a sobrecarga de resíduos plásticos. em julho de 
2018, impôs a proibição de sacolas plásticas, canudos 
e recipientes de poliestireno. Depois de o governo es-
tender, este ano, a restrição de uso a pratos, talheres, 
copos e recipientes para alimentos feitos de plástico, 
vanuatu se tornou o primeiro país do mundo a banir as 
fraldas descartáveis.

Indonésia: sem sacolas plásticas
a regulamentação que baniu sacolas, canudos e 

poliestireno na indonésia faz parte do plano nacional 
de ação, que visa o gerenciamento de detritos plásti-
cos marinhos e tem como meta a redução em 70%des-
se material no oceano até 2025.

tanzânia: prisão e multas
Depois da proibição de sacolas plásticas em ruan-

da, uganda, Quênia, sudão do sul e tunísia, a tanzânia 
é o mais recente país africano a banir o produto. Quem 
for flagrado vendendo ou fabricando sacolas plásticas 
pode receber até dois anos de prisão ou uma multa 
de 357 mil euros (r$ 1,5 milhão). pessoas apanhadas 
usando as sacolas estão sujeitas a multas menores.

a eliminação progressiva de plástico não biode-
gradável não se aplica apenas à produção, importação, 
venda e uso de todos os sacos plásticos descartáveis: 
os visitantes da tanzânia também estão sendo solici-
tados a entregar as sacolas antes de entrar no país. •

paíSeS que banIRam pRoduToS pláSTIcoS
o problema da poluição plástica começa a cha-

mar a atenção do mundo. com isso, um número cada 
vez maior de países e cidades proíbe o uso de certos 
produtos. o portal alemão Deutsche Welle (DW) ana-
lisou algumas das proibições mais recentes ao redor 
do mundo – inclusive no brasil – que podem ajudar a 
conter a produção de lixo plástico.

índia: sacolas 
algumas cidades indianas proibiram a distribuição 

ou venda de sacolas plásticas desde 2010. a Índia to-
mou a decisão pensando na ingestão do plástico pelos 
animais, especialmente pelas vacas, animais sagrados 
na região.

china: sacolas
a china baniu as sacolas em 2008. em 2012, re-

latório do governo mostrou que a decisão gerou uma 
economia de 4,8 milhões de toneladas de petróleo du-
rante os quatro anos de proibição, e a não produção 
tirou de circulação 800 mil toneladas de plástico.

união europeia: plásticos descartáveis
De acordo com a decisão de março deste ano, o 

parlamento europeu proibiu produtos plásticos des-
cartáveis, como talheres, copos, pratos e cotonetes 
com hastes de plástico. a medida será totalmente im-
plementada em 2021 e visa a combater o lixo marinho 
proveniente de dez produtos plásticos de uso único 
mais encontrados nas praias europeias.

em junho, o WWf apontou que 70 mil toneladas 
de lixo plástico acabam no Mar Mediterrâneo anual-
mente – o equivalente a despejar 33.800 garrafas 
plásticas no mar a cada minuto. a proibição de pro-
dutos descartáveis não abrange sacolas ou garra-
fas plásticas. no entanto, o bloco europeu afirmou 
que pretende tratar a questão das garrafas separa-
damente, além de coletar e reciclar 90% delas na 
próxima década.

a união europeia é o maior exportador de lixo plás-
tico do mundo. Quando consideramos só um país, os 
estados unidos ficam com o posto de maior exporta-
dor de dejetos plásticos globalmente.

Canadá: garrafas, sacolas e impasse com as Filipinas
no canadá, a medida que entra em vigor em 2021 

será ainda mais abrangente do que a adotada pelo 
bloco europeu – garrafas de plástico e sacolas de 
compras estão incluídas na gama de produtos des-
cartáveis que estão proibidos. o país estima que usa 
cerca de 15 bilhões de sacolas plásticas por ano e 57 
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por Kelly nascimento
editora de insight bioma

o brasil entrou no centro da fogueira ambiental nos últimos 
meses. a sucessão de queimadas que insistem em consumir 
uma das maiores riquezas do país – a biodiversidade – 
não gerou apenas a maior crise internacional do governo 
bolsonaro. foi um alerta para o mundo de que não estamos 
fazemos o esforço necessário para que o aquecimento global 
não torne inviável a vida humana no planeta terra.

verdade
ainda mais

inconveniente

Uma
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o pânico mundial com as chamas que arde-
ram no solo amazônico é justificável por 
fatores que extrapolam a questão da so-
berania nacional, terreno para onde o go-

verno brasileiro tentou empurrar o debate. o mundo 
olha o brasil com a perplexidade de quem tem sua 
sobrevivência ameaçada. o descaso com as ques-
tões climáticas, a cada ano torna-se mais claro, tem 
tudo para ser classificado, pelas gerações futuras, 
como uma tragédia mais que anunciada. o preço da 
descrença do grupo do que defende que não existe 
aquecimento global – portanto, não há o que comba-
ter – pode sair alto. e teremos que pagar essa conta.

os esforços realizados até hoje são fracos demais 
para limitar o aumento da temperatura a 1,5°c acima 
dos níveis pré-industriais, conforme preconiza do 
acordo de paris. e a tarefa necessariamente precisa 
ser coletiva: se um país reduzir drasticamente suas 
próprias emissões, mas outros não, os cidadãos desse 
mesmo país não teriam benefícios, visto que a redução 
de danos precisa ter escala planetária para funcionar.

não só a vida de algumas espécies estaria sob 
ameaça. Mas as mudanças climáticas podem lançar 

uma pá de cal sobre a liberdade econômica, além 
dos estragos socioambientais. não é por outra ra-
zão que, em setembro, um comunicado conjunto de 
230 fundos de investimento de 30 países, que juntos 
administram us$ 16 trilhões, cobrava que o brasil 
passasse a adotar medidas eficazes para proteger a 
floresta amazônica contra o desmatamento crescen-
te. “estamos preocupados com o impacto financei-
ro que o desmatamento pode ter sobre as empresas 
investidas, aumentando potencialmente os riscos de 
reputação, operacionais e regulatórios. considerando 
o aumento das taxas de desmatamento e os recen-
tes incêndios na amazônia, estamos preocupados 
com o fato de as empresas expostas  em potencial 
a desmatamento em suas operações e cadeias de 
suprimentos brasileiras enfrentarem uma dificuldade 
crescente para acessar os mercados internacionais”, 
diz a nota divulgada.

na avaliação da onG norueguesa rainforest fou-
ndation norway, o comunicado conjunto de um grupo 
tão grande de fundos de investimento em defesa da 
amazônia é uma ação sem precedentes. “esse docu-
mento deveria ser um alerta definitivo para os negócios 
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sível a desvios de temperatura e precipitação de suas 
normas históricas.

economIa daS mudançaS clImáTIcaS
as temperaturas globais aumentaram significati-

vamente no último meio século, e o clima extremo, 
com eventos como ondas de frio e calor, secas e 
inundações, bem como desastres naturais, estão se 
tornando mais frequentes e graves. 

essas alterações na distribuição dos padrões cli-
máticos não estão apenas afetando países de baixa 
renda, mas também economias avançadas. com efei-
to, em setembro de 2017, enquanto los angeles ex-
perimentou o maior incêndio de sua história, os esta-
dos do texas e da florida sofreram com a intensidade 
dos furacões.

“um persistente aumento da temperatura, com 
mudanças nos padrões de precipitação e/ou eventos 
climáticos mais voláteis, pode ter efeitos macroeco-
nômicos de longo prazo, afetando adversamente a 
produtividade do trabalho, diminuindo o investimento 
e prejudicando a saúde humana; algo que geralmente 
é esquecido na literatura devido ao foco de estudos 
existentes sobre efeitos de crescimento a curto pra-
zo”,  diz trecho do paper.

cúmplices do desmatamento. caso percam o capital dos 
investidores, eles se arriscam a quebrar”, diz vemund 
olsen, conselheiro da entidade, também em nota.

a tentativa de tangibilizar o impacto das mudan-
ças climáticas na economia global uniu acadêmicos 
e economistas do fundo Monetário internacional.  
o resultado foi o paper “long-term Macroeconomic 
effects of climate change: a cross-country analy-
sis”, lançado em julho. eles investigaram os efeitos 
macroeconômicos de longo prazo das mudanças cli-
máticas em todo o mundo.

utilizando dados de 174 países no período de 1960 
a 2014 e uma nova estratégia econométrica (que di-
ferencia os efeitos de curto e longo prazos, é respon-
sável por feedbacks entre crescimento econômico e 
mudanças climáticas e lida com a temperatura com a 
perspectiva de tendências), o paper conclui que mu-
danças persistentes no clima têm impactos negativos 
a longo prazo no crescimento econômico. se a tem-
peratura se desviar de sua norma histórica em 0,01°c 
por ano, o crescimento da renda a longo prazo será 
menor em 0,0543 ponto percentual por ano. 

o estudo também conclui que os efeitos negativos 
no crescimento a longo prazo são universais, isto é, 
afetam todos os países, ricos ou pobres, quentes ou 
frios. outra conclusão: mesmo que o acordo de pa-
ris for cumprido, a receita global cairá em 1,07% por 
cento até 2100. no entanto, se nada for feito, com um 
aumento na média das temperaturas globais de 0,04 
°c, o pib do mundo despencaria 7,22% até 2100, com 
o tamanho desses efeitos de renda variando signifi-
cativamente entre países. em geral, o cumprimento 
do acordo de paris ajudaria bastante a limitar perdas 
econômicas decorrentes das mudanças climáticas 
em quase todos os países. Mas não basta.

uma mudança climática em modo contínuo re-
duziria o crescimento econômico a longo prazo. em 
outras palavras, embora a adaptação às mudanças 
climáticas possa reduzir esses efeitos negativos de 
crescimento a longo prazo, é altamente improvável  
uma recuperação robusta. “portanto, nossos resul-
tados exigem uma resposta política mais vigorosa à 
ameaça das mudanças climáticas, incluindo esforços 
mais ambiciosos de mitigação e adaptação.”

por esse prisma, os pesquisadores afirmam que 
detectaram evidência dos danos causados pelas mu-
danças climáticas nos estados unidos, a partir da 
análise de diferentes indicadores econômicos em 48 
estados dos eua no período de 1963 a 2016. 

embora alguns setores da economia dos eua 
possam ter se adaptado a temperaturas mais altas, a 
atividade econômica norte-americana continua sen-

Mudanças persistentes no 

clima têm impactos negativos 

a longo prazo no crescimento 

econômico. se a temperatura 

se desviar de sua norma 

histórica em 0,01°c por ano, o 

crescimento da renda a longo 

prazo será menor em 0,0543 

ponto percentual por ano 
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as mudanças climáticas podem afetar o nível de 
produção (por meio de produtividade agrícola variá-
vel, por exemplo) ou a capacidade de uma economia 
crescer a longo prazo. isso se explica pelo fato de 
alterações persistentes nas variáveis climáticas aca-
barem por reduzir o volume global de investimentos 
reduzidos e a produtividade do trabalho. 

para sustentar a argumentação, os economistas 
responsáveis pelo estudo desenvolveram um modelo 
de crescimento teórico que relacionou os desvios das 
variáveis climáticas (temperatura e precipitação) dos 
seus padrões históricos na produção real per capita. 
em suma, buscaram interconexões entre mudanças 
climáticas e variáveis macroeconômicas. 

para medir os danos causados pelas mudanças 
climáticas, os economistas procuraram quantificar 
como o crescimento econômico agregado está sendo 
afetado pelo aumento das temperaturas e mudanças 
nos padrões de chuva. eles criticam a literatura pré-
via sobre o assunto, pelo fato de as especificações 
econométricas da relação mudança climática-cres-
cimento geralmente não levarem em consideração 
um modelo de crescimento teórico. “habitualmente, 
a abordagem usada funciona com o crescimento da 
renda real regredido com base em uma série de va-
riáveis ou um modelo teórico desenvolvido, mas não 

submetido a um teste empírico rigoroso.”
para não incorrer nesse erro, o modelo adotado 

postula que a produtividade em cada país é afetada 
por um fator tecnológico comum e variáveis climá-
ticas específicas do país, como temperatura média, 
temperatura e precipitação.

a análise preconiza que, se as variáveis climá-
ticas se desviarem de suas normas históricas, os 
efeitos sobre a produtividade do trabalho podem ser 
positivos ou negativos, dependendo da  região em 
consideração. por exemplo, em uma região historica-
mente fria, um aumento de temperatura acima de sua 
norma histórica pode resultar em maior produtivida-
de do trabalho, enquanto que, para uma região seca, 
é provável que uma queda na precipitação abaixo de 
suas normas históricas tenha efeitos adversos na 
produtividade do trabalho.

o mercado contra-ataca
aqui e acolá, grandes empresas norte-america-

nas vêm anunciando medidas robustas em favor do 
clima global. a movimentação mais recente veio do 
Google, que anunciou, em 19 de setembro, a maior 
compra corporativa de energias renováveis da his-
tória.  a aquisição inclui um pacote com contratos 
de 1.600 megawatts e 18 novos acordos na área de 
energia. Juntas, essas operações aumentam em qua-
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se 50% sua carteira global de fazendas de energia 
solar e eólica, atingindo mais de 5.000 megawatts. 
isso equivale à capacidade de um milhão de telhados 
solares. Quando todos esses projetos estiverem fun-
cionando, a carteira zero-carbono do Google irá pro-
duzir mais energia elétrica do que uma cidade como 
Washington, Dc ou países inteiros como lituânia ou 
uruguai consome em um ano.

esses novos contratos vão exigir a construção 
de infraestrutura de energia no valor de 2 bilhões de 
dólares – incluindo milhões de painéis solares e cen-
tenas de turbinas eólicas espalhadas por três conti-
nentes. agora, a frota de energia renovável inclui ao 
todo 52 projetos, que correspondem a 7 bilhões de 
dólares em novas construções e à criação de milha-
res de empregos.

 os 18 contratos novos se espalham por todo o 
planeta. eles incluem investimentos nos estados uni-
dos, no chile e na europa. nos eua, vamos comprar 
720 megawatts (MW) de energia de fazendas solares 
na carolina do norte (155 MW), carolina do sul (75 
MW) e no texas (490 MW). isso mais do que dobra 
a capacidade da carteira solar global que tínhamos 
até o momento. na américa do sul, a empresa está 
acrescentando mais 125 MW de capacidade em ener-
gias renováveis à grade que alimenta o centro de da-

dos no chile. e uma fatia considerável na capacidade 
de fontes renováveis estará sediada na europa.

 o contrato chileno marca a primeira vez em que 
o Google fez um acordo de energia híbrida, combi-
nando fontes solares e eólicas. com frequência, os 
períodos com mais vento são diferentes dos horários 
com maior incidência de sol, e por isso essa mistura 
vai permitir que o centro de dados chileno conte com 
eletricidade zero-carbono durante quase todo o dia.

outra ação nesse sentido veio da gigante do e-
commerce amazon. o fundador e ceo da empresa, 
Jeff bezos, prometeu que a empresa será neutra em 
carbono até 2040, antecipando em 10 anos as me-
tas climáticas do acordo de paris, e incentivou ainda 
outras empresas a seguirem seus passos, segundo 
noticiou a agência reuters.

como parte desse compromisso, bezos anunciou 
a compra de 100 mil caminhões de transporte eléctri-
cos à rivian automotive llc startup, empresa na qual 
tem parte do seu capital investido, e comprometeu-se 
a usar energia 100% renovável até 2030. reduzir as 
emissões é uma meta desafiante para a tecnológica, 
que entrega 10 bilhões de artigos por ano. além dis-
so, a amazon tem também previsto um investimento 
de 100 milhões de dólares em ações de refloresta-
mento, em parceria com a nature conservancy.

efeITo boRboleTa
a mudança climática é, no entanto, uma ameaça 

terrível para inúmeras pessoas e tem alcance plane-
tário. Deslocará dezenas de milhões, no mínimo; per-
turbará fazendas das quais bilhões dependem; secará 
poços e tubulações de água; inundará lugares baixos, 
além de lugares mais altos, com o passar do tempo. 
É verdade que também fornecerá algumas oportuni-
dades, pelo menos no curto prazo. Mas quanto mais a 
humanidade demora a reduzir as emissões, maiores 
os perigos e mais esparsos os benefícios – e maior 
o risco de algumas surpresas verdadeiramente ca-
tastróficas.

entre especialistas, há quase um consenso: forçar 
as empresas a revelar e enfrentar suas vulnerabili-
dades climáticas ajudará investidores cada vez mais 
preocupados a alocar capital adequadamente. outro 
caminho é a fixação de um preço robusto do carbo-
no no mercado, a fim de estimular novas formas de 
inovações no corte de emissões. Descarbonizar e 
economia não é tarefa simples, nem impossível.  o 
caminho passa por incentivos que direcionem o mer-
cado nessa jornada, uma necessária pressão popular 
e políticos que acreditem que o aquecimento global é 
verdade, ainda que bastante inconveniente. •



OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL, 

A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM 

DESEMPENHO QUE MOSTRA 

TODA SUA CAPACIDADE DE 

PRODUZIR CONHECIMENTO 

DE PONTA, AJUDANDO 

A CONDUZIR O PAÍS AO 

PROGRESSO E AO BEM-ESTAR 

   .LAICOS E OCIMÔNOCE

2018 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT

.

fgv.br

A FGV É 
UM DOS 10 
MELHORES 
THINK TANKS 
DO MUNDO

D
IC

O
M

ANUNCIO.indd   1-2 30/10/2018   10:38:38



OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL, 

A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM 

DESEMPENHO QUE MOSTRA 

TODA SUA CAPACIDADE DE 

PRODUZIR CONHECIMENTO 

DE PONTA, AJUDANDO 

A CONDUZIR O PAÍS AO 

PROGRESSO E AO BEM-ESTAR 

   .LAICOS E OCIMÔNOCE

2018 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT

.

fgv.br

A FGV É 
UM DOS 10 
MELHORES 
THINK TANKS 
DO MUNDO

D
IC

O
M

ANUNCIO.indd   1-2 30/10/2018   10:38:38



26

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

C
lI

M
A



27

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

em 20 de setembro, o mundo testemunhou a 
primeira Global climate strike (Greve Global pelo 
clima), iniciada pela estudante Greta thunberg, 
que deixou de ir às aulas todas as sextas como 
protesto para as questões do clima. a postura 
contagiou o mundo e o protesto foi agendado para 
aquela data. a demanda principal é a redução 
no uso de combustíveis fósseis e a proteção de 
florestas.
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por Marcelo boechat Morandi
chefe-geral do embrapa Meio ambiente

n este momento, não podemos deixar de falar do 
que o brasil tem feito no setor de biocombus-
tíveis. Desde os anos 70 até hoje, e de forma 
mais intensa na última década, com o aumento 

da frota de carros flex, o país deixou de utilizar 2,15 bilhões 
de barris de petróleo equivalentes e evitou a emissão de 
1,34 bilhão de toneladas de co2eq, pelo uso do etanol.

e o futuro dos biocombustíveis no país é ainda mais 
promissor, com a implantação do renovabio, a política 
nacional de biocombustíveis, que prevê um tratamento di-
ferenciado para os biocombustíveis com menor emissão 
de Gee em seu ciclo de vida. os principais instrumentos  

verde
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do programa são a certificação da produção e os 
créditos de descarbonização (cbios). o processo de 
certificação se pauta no cálculo das notas de eficiên-
cia energético-ambiental (neea), que leva em con-
sideração as emissões de Gee do ciclo de vida do 
biocombustível em relação ao seu combustível fóssil 
de referência, individualmente por produtor. a as-
sociação da neea com o volume do biocombustível 
permitirá a emissão de cbios, os quais serão nego-
ciados no mercado financeiro.

com as metas do programa até 2029, iremos 
compensar emissões de gases causadores de efei-
to estufa usando biocombustíveis, que equivalem à 
plantação de 5 bilhões de árvores, ou seja, a todas 
as árvores existentes na Dinamarca, irlanda, bélgica, 
países baixos e reino unido juntas.

o renovabio inclui todas as matrizes de produção 
de etanol (cana-de-açúcar, milho e material lignoce-
lulósico – 2G), biodiesel (soja e outras oleaginosas, 
sebo bovino e outros óleos residuais), biometano (vi-
nhaça, dejetos animais e outros resíduos agroindus-
triais e urbanos) e biocombustível de aviação.

o programa cria um incentivo para o aprovei-
tamento de biomassa residual para a produção de 

biocombustíveis e também promove a melhoria do 
ambiente de produção e o uso mais eficiente de in-
sumos, fundamentais para o bom desempenho das 
cadeias produtivas e geração de cbios. esses bio-
combustíveis possuem o potencial de redução de 70 
a 90% das emissões de Gee ao longo de seus ciclos 
de vida, quando comparados aos combustíveis fós-
seis. isso trará ganhos econômicos e ambientais para 
toda a cadeia produtiva (insumos, máquinas etc.) e 
benefícios para o consumidor e a sociedade como um 
todo. É uma política que promove o ganha-ganha.

o renovabio será um importante vetor para pro-
moção do uso sustentável da terra para produção de 
biocombustíveis e assegurará a manutenção da posi-
ção de destaque do brasil na promoção da agricultura 
e matriz energética sustentáveis.

para os produtores de biocombustíveis ingressa-
rem no renovabio e terem direito aos cbios, terão 
de cumprir três critérios de elegibilidade, que dizem 
respeito ao uso sustentável da terra:

1. toda a produção certificada deve ser oriunda de 
área sem desmatamento após a data de promulgação 
do decreto que regulamentou o renovabio (novem-
bro/2018);
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2. toda a área de produção de biomassa deve es-
tar em conformidade com o cadastro ambiental rural 
(car), um dos principais mecanismos do código flo-
restal brasileiro;

3. as áreas de produção de cana-de-açúcar e pal-
ma devem estar em conformidade com os respecti-
vos zoneamentos agroecológicos vigentes.

meTaS do RenovabIo
o renovabio fomenta o aumento da produção de 

biocombustíveis em padrões mais sustentáveis. pre-
vê um tratamento de mercado diferenciado para os 
biocombustíveis com menor emissão de gases de 
efeito estufa (Gee) em seu ciclo de vida, pela atribui-
ção de notas de eficiência energético-ambiental (em 
gco2 eq./MJ), resultantes do perfil técnico de cada 
agente produtor.  o desempenho dos biocombustíveis 
quanto à emissão de Gee é quantificado em gco2/
MJ, pela avaliação de ciclo de vida (acv). embora 
um estudo de acv completo deva abranger várias 
categorias de impacto ambiental, relacionadas à pro-
teção de recursos naturais, de sistemas ecológicos e 
da saúde humana, no programa renovabio é consi-
derada apenas a categoria “Mudança do clima”. o re-
novabio adota a acv atribucional, considerada uma 
técnica descritiva ou contábil que tem como objetivo 
atribuir a um produto, fabricado em um dado momen-
to, uma parcela das emissões totais de poluentes e do 
consumo de recursos na economia

a abrangência dos cálculos é “do poço à roda” (ou 
“do berço ao túmulo”). nesse escopo, são contabiliza-
dos todos os fluxos de material e energia consumidos 
pelos processos produtivos e emitidos para o meio 
ambiente, desde a extração de recursos naturais, 
aquisição ou produção e tratamento da biomassa, sua 
conversão em biocombustível, até sua combustão em 
motores, incluindo todas as fases de transporte.

os biocombustíveis previstos na primeira fase do 
renovabio, cujas rotas de produção já estão inseri-
das na renovacalc, são: etanol de primeira geração 
de cana-de-açúcar; etanol de primeira e segunda ge-
rações em usina integrada; etanol de segunda gera-
ção em usina dedicada; etanol de cana-de-açúcar e 
milho em usina integrada (“flex”); etanol de milho em 
usina dedicada; etanol de milho importado; biodiesel; 
bioquerosene de aviação por hefa (hydro-proces-
sed esters and fatty acids) de soja; biometano de 
resíduos. a renovacalc é a ferramenta que contabi-
liza a intensidade de carbono de um biocombustível 
(em gco2 eq./MJ), comparando-a à do seu combustí-
vel fóssil equivalente. atualmente, corresponde a um 
conjunto de planilhas na plataforma excel, contendo 

um banco de dados e uma estrutura de cálculo espe-
cífica para cada tipo de biocombustível. 

essa ferramenta possui robusta base científica, 
entretanto é de fácil uso e apresenta sensibilidade 
aos principais parâmetros de produção dos biocom-
bustíveis, o que permite distinguir produtores que 
invistam na melhoria do desempenho ambiental dos 
seus processos, promovendo a redução de emissões 
de Gee. com esse instrumento, o renovabio preten-
de promover o aumento sustentável da produção de 
biocombustíveis no brasil, com base em eficiência e 
qualidade ambiental.

com as metas do renovabio até 2029, iremos 
compensar emissões de gases causadores de efei-
to estufa usando biocombustíveis, que equivalem à 
plantação de 5 bilhões de árvores. trata-se de uma 
política pública que une os aspectos econômicos e 
ambientais dos biocombustíveis, promovendo a des-
carbonização da matriz de transporte brasileira e 
permitindo ao brasil ser exemplo de inovação e sus-
tentabilidade na corrida pela transição energética que 
acontece no mundo hoje.•
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as crianças 
é o caminho 

para a sustentabilidade

Proteger

nos dias 24 e 25 de setembro, líderes mundiais participam de conferência 

da organização das nações unidas (onu) em nova York para avaliar o 

andamento global dos 17 objetivos de Desenvolvimento sustentável (oDss). 

trata-se da primeira conferência da onu dedicada aos oDss desde a adoção 

da agenda 2030, em setembro de 2015. Desde então, temos coletivamente 

feito progresso em direção a um mundo mais pacífico, seguro, saudável e 

próspero. infelizmente, entretanto, atualmente estamos na rota que levará ao 

não cumprimento da maioria dos objetivos de Desenvolvimento sustentável 

relacionados a crianças – sem os quais o cumprimento da agenda 2030 não 

passará de um sonho distante.

por Kailash satyarthi
laureado com o prêmio nobel da paz, é presidente honorário da Marcha Global 
contra o trabalho infantil e fundador da bachpan bachao andolan
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suas formas até 2025) e outras metas relacionadas a 
crianças na agenda 2030.

Mas, se as tendências atuais se mantiverem, ain-
da haverá 121 milhões de crianças trabalhadoras em 
2025. em 2030, 225 milhões de crianças e jovens não 
vão à escola e 6% da população mundial ainda esta-
rá vivendo em extrema pobreza. isso significaria que 
o mundo não alcançaria os oDs 8.7, oDs 1 (sem po-
breza) e oDs 4 (educação de qualidade), deixando mi-
lhões de crianças vulneráveis à violência e exploração 
inimagináveis. e cada infância desperdiçada represen-
tará uma oportunidade perdida para a humanidade.

embora muitos governos tenham relatado pro-
gresso no cumprimento dos oDss, alguns estão 
apenas escolhendo objetivos individuais e deixando 
questões vitais  – como trabalho infantil e educação – 
fora de suas listas de prioridades. como as revisões 
nacionais voluntárias claramente não estão cum-
prindo seu objetivo, agora precisamos de revisões 
obrigatórias do progresso dos governos em relação 
a todos os oDss, com metas, prazos e responsabi-
lidade rígidos para todas as partes interessadas. a 
onu deve exigir (e depois apoiar) planos claros e 
concretos dos governos, com evidências de que eles 
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hoje, cerca de 50 milhões de crianças mundo 
afora não têm acesso a um abrigo seguro, 
devido à migração e à crise dos refugiados.  
outras 152 milhões de crianças trabalham.  

e mais: 262 milhões de meninos e meninas não fre-
quentam escolas. outro número alarmante: 428 mi-
lhões de pequenos com menos de 10 anos de idade 
vivem na pobreza. estes não são meros números. es-
tas são nossas crianças e, vale lembrar, elas são seres 
humanos.

se simplesmente continuarmos com mesma estra-
tégia adotada até então, não alcançaremos melhorias 
significativas desses números. para colocar a agen-
da 2030 de volta à rota, os líderes mundiais precisam 
ser honestos, corajosos, responsáveis e também ter 
compaixão. e governos e organizações devem investir 
adequadamente em nossas crianças.

após esforços globais, muitas vezes sem brilho, 
para cumprir muitos dos objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio anteriores da onu, particularmente os 
relativos a crianças, pobreza e educação, muitas espe-
ranças foram depositadas nos oDss. Muitos ativistas, 
inclusive eu, trabalharam duro para incluir o oDs 8.7 
(que visa acabar com o trabalho infantil em todas as 



33

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

financiamento multilateral e do setor privado adicional, 
especialmente para governos em países mais pobres.

Meu maior medo é que, sem os fundos necessá-
rios, a vontade política coletiva e o senso de urgên-
cia, os oDss continuem sendo uma carta lindamente 
elaborada de desejos não realizados. Mas me recuso 
a aceitar que o mundo carece de recursos ou capa-
cidade para cumprir as metas – especialmente em 
um ano em que comemoramos o centenário da orga-
nização internacional do trabalho e o trigésimo ani-
versário da convenção das nações unidas sobre os 
Direitos da criança.

recentemente, participei da cúpula nobel da paz 
no México, juntamente com outros 29 destinatários in-
dividuais e organizacionais do prêmio da paz. Meus 
colegas laureados concordaram que a sustentabilidade 
e a paz globais só são possíveis se garantirmos a li-
berdade, a segurança e a educação de todas as nossas 
crianças.

por isso, peço sinceramente que a onu, os chefes 
de governo e todas as partes interessadas em nova 
York nesta semana revigorem seu compromisso com a 
agenda 2030, e particularmente com os objetivos das 
crianças. um mundo que não protege os mais jovens 
será tudo menos sustentável. •

*Originalmente publicado no Project Syndicate

estão implementando seus compromissos em todos 
os objetivos relacionados à infância.

acima de tudo, os formuladores de políticas devem 
tomar medidas para romper o círculo vicioso do tra-
balho infantil, pobreza e analfabetismo  – o que cha-
mei, há muitos anos, de “paradigma triangular”. todo 
trabalhador infantil trabalha no lugar de um adulto e é 
obrigado a permanecer analfabeto, não qualificado e 
pobre. isso leva à pobreza intergeracional, que precisa 
ser combatida sistematicamente.

a onu, união europeia, agências internacionais 
e governos nacionais devem, portanto, adotar quatro 
prioridades principais. primeiro, eles devem investir 
mais em esquemas de proteção social para adultos, 
porque eles também beneficiam claramente as crian-
ças e as tornam menos vulneráveis. o programa bolsa 
família do brasil, ou o programa de refeição ao Meio-
Dia e a Garantia nacional nacional de emprego Mahat-
ma Gandhi, na Índia, são bons exemplos disso.

segundo, os formuladores de políticas devem se 
esforçar para oferecer condições de trabalho decentes 
para os adultos, ajudando assim as crianças a aprovei-
tar sua infância ao máximo. eles devem se concentrar 
em criar mais empregos, reduzir desigualdades, im-
plementar salários mínimos nacionais e garantir que 
as mulheres recebam salário igual por trabalho igual. 
como mais de 60% do emprego global está na econo-
mia informal, esta será uma tarefa hercúlea. Governos 
e empresas devem adotar medidas para formalizar a 
economia, para que órgãos públicos e órgãos de apli-
cação da lei possam implementar e monitorar padrões 
e condições de trabalho.

terceiro, os governos devem fazer mais para dar 
aos adolescentes as habilidades necessárias, garan-
tindo assim uma transição suave para a força de traba-
lho quando atingirem a idade de emprego. além disso, 
grupos nacionais e internacionais de jovens devem ser 
inclusivamente representados na tomada de decisões 
em todos os níveis do processo dos oDss.

por fim, os líderes mundiais devem lembrar que 
uma boa educação é o antídoto perfeito para o trabalho 
infantil e a pobreza. hoje, muitos países em desenvol-
vimento ainda carecem de infraestrutura e instalações 
básicas para fornecer ambientes eficazes de aprendi-
zado nos quais as crianças possam se sair bem. na 
áfrica subsaariana, por exemplo, menos da metade 
das escolas primárias e secundárias tem acesso a ele-
tricidade, internet, computadores e água potável.

para alcançar a meta de educação inclusiva e 
equitativa de qualidade para todos (oDs4), os gastos 
globais anuais em educação devem aumentar de us $ 
1,2 trilhão para us $ 3 trilhões até 2030. isso exigirá 
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o saneamento básico é o setor da infraestrutura mais atrasado no brasil. cerca de  

100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto e 17% não dispõem de 

abastecimento de água. a falta de saneamento é um retrato de um brasil do século xix.

Saneamento,
atraso sem fim 
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por Wagner cardoso
Gerente de infraestrutura da confederação 
nacional da indústria (cni)

atividades de pesquisa e desenvolvimento fo-
ram realizadas pelas empresas, buscando a 
customização de algumas tecnologias de in-
formação e de automação em seus métodos, 

para proporcionar melhor monitoramento e gerencia-
mento da oferta e demanda hídricas, além da redução 
de perdas nos processos existentes, bem como estudos 
pilotos e adequação de tecnologias para a realidade es-
pecífica da indústria, com o objetivo de viabilizar técnica 
e economicamente rotas de reúso de água.

há vários fatores importantes que comprometem o 
desenvolvimento do setor de saneamento no brasil: a 
falta de planejamento adequado; o volume insuficiente 
de investimentos; as deficiências graves de gestão em 
muitas companhias do setor; a baixa qualidade técnica 
dos projetos; e a dificuldade para a obtenção de finan-
ciamentos e das licenças necessárias para as obras.

a alta pulverização do setor e o elevado número 
de agentes envolvidos tornam ainda mais desafiador 
o desenvolvimento e a execução de políticas públicas. 
as mudanças estruturais precisam atingir e sensibi-
lizar, por exemplo, os mais de cinco mil municípios 
brasileiros. os municípios encontram, ainda, maiores 

dificuldades de capacitação de atração de pessoal 
técnico qualificado, dificultando um salto de qualidade 
e inovação nos serviços de saneamento, como pode-
rá ser observado ao longo deste artigo.

os indicadores de saneamento no brasil mostram 
um retrato estarrecedor. a situação geral do setor de 
saneamento não é satisfatória sequer para o abaste-
cimento de água, que está praticamente estagnado há 
4 anos. no caso da coleta de esgoto, há uma evolu-
ção, mas ainda muito lenta. o plano nacional de sa-
neamento básico (plansab) estabelece as metas de 
universalização dos serviços de distribuição de água 
e coleta e tratamento de esgoto para 2033. o prazo 
de universalização do atendimento de água é 2023.

contudo, quando avaliamos a evolução dos aten-
dimentos de tais serviços, vemos que, caso não haja 
novas ações que mudem a conduta das políticas pú-
blicas para o setor, nenhuma das metas será atendi-
da. o percentual da população com abastecimento de 
água, em 2017, era de 83,5% e apresentou um cres-
cimento anual médio de 0,3 ponto percentual desde 
2013. na análise da curva de tendência melhor ajus-
tada, não é possível observar o alcance à universali-
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rídicas e garantias que geraram maior estabilidade 
para os investimentos e os financiamentos no setor.

apesar das mudanças formais, na prática, vemos 
atualmente uma estrutura institucional similar ao 
plano concebido na década de 70. as companhias 
estaduais são responsáveis por cerca de 73% do 
mercado, com delegações embasadas nos chamados 
contratos de programa, que não estabelecem metas 
claras de investimentos ou atendimento e são cons-
tantemente renovados sem uma avaliação sistêmica 
da qualidade e eficiência do serviço prestado.

um novo mecanismo é necessário para o desen-
volvimento do saneamento. a falta de concorrência 
afeta a expansão do atendimento e investimentos e 
a capacidade de gestão do setor. além disso, o atual 
contexto fiscal reforça a necessidade do aumento da 
participação privada (atualmente responsável pelo 
atendimento de 9% da população). a indisponibilida-
de de recursos públicos não permitirá que compa-
nhias sem capacidade de investimento expandam os 
serviços de água e esgoto.

RepenSando o modelo aTual
o setor de saneamento apresenta diversos entra-

ves para o aumento da eficiência e universalização 
dos serviços. o atual modelo do setor, estabelecido há 
50 anos e majoritariamente regido por contratos de 
programa – sem licitação, nos quais as companhias 
estaduais de saneamento são responsáveis pelo aten-
dimento de água e/ou esgoto de 73% dos municípios 
brasileiros, não tem sido capaz de expandir de maneira 
satisfatória a prestação de serviços de água e esgoto.

a definição do modelo de negócios do saneamen-
to depende de uma série de aspectos: densidade de-
mográfica, renda per capita, rede já instalada etc. e a 
solução do saneamento brasileiro depende de mode-
los híbridos em que a prestação pública, a concessão 
plena e as parcerias público-privadas se complemen-
tam de acordo com as características da área em que 
o serviço será prestado.

É imprescindível que, assim como ocorreu em 
outros setores de infraestrutura, a concorrência 
permita que a população tenha acesso aos melho-
res prestadores de serviço com clareza de metas de 
atendimento e investimentos e com tarifas adequada-
mente reguladas. esse é o único instrumento capaz 
de garantir a prestação do melhor serviço possível, 
tendo como foco a racionalidade econômico-financei-
ra, a qualidade e a universalização.

Muitos mitos e equívocos têm sido disseminados 
sobre essa questão. a ideia de que somente municípios 
ricos e grandes seriam bem atendidos com o aumento 
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zação nos próximos 50 anos. o nível de atendimento 
está bem abaixo das metas definidas no plano nacio-
nal de saneamento básico (plansab).

o percentual da população com rede coletora de 
esgoto mostra uma situação ainda pior. em 2017, cer-
ca de 52,4% da população tinha acesso a uma rede 
coletora de esgoto. o crescimento médio anual entre 
2013 e 2017 foi de 0,9 ponto percentual ao ano, três 
vezes superior à média observada no abastecimen-
to de água. ao analisar a curva de tendência melhor 
ajustada, é possível observar que a universalização 
poderá ocorrer após 2065. 

HISTóRIco
Diferente dos outros setores de infraestrutura, o 

saneamento tem uma característica muito peculiar: 
a falta de concorrência. concebido no final dos anos 
sessenta e formalizado em 1971, o plano nacional de 
saneamento básico (planasa), estabeleceu, em nível 
federal, a centralização das atividades de planeja-
mento e de financiamento, e, em nível estadual, a des-
centralização da prestação dos serviços. com isso, 
estimulou a criação de empresas estatais através da 
designação de fundos federais. nesse contexto, foi 
criado o sistema financeiro de saneamento (sfs), 
sob o gerenciamento do banco nacional de habita-
ção (bnh). sendo a união detentora do planejamen-
to e do controle da política nacional de saneamento 
básico via bnh, coube aos estados a execução dos 
serviços por intermédio das companhias estaduais 
de saneamento básico (cesbs). 

Mesmo assim, alguns municípios mantiveram o 
controle de seus sistemas de saneamento através de 
autarquias ou de empresas municipais. a competên-
cia originária era municipal, delegada às cesbs por 
meio de contrato de adesão ou de acordos firmados 
entre ambos. o planasa representou um modelo mis-
to, por ser desenvolvido nas esferas municipal e es-
tadual, mas dependente de recursos federais.

só a partir de 2007 passou a vigorar um novo 
marco institucional no qual foi introduzida a regu-
lação externa. com a estabilização da economia em 
meados dos anos noventa, superação da crise da dí-
vida externa e recuperação fiscal da união e das es-
feras subnacionais, melhoraram as condições para a 
montagem de novo arcabouço institucional do setor.

embora de forma lenta e incompleta, a lei nº 
11.445/07 lançou as bases do novo marco do sanea-
mento, designando diretrizes gerais para o estabe-
lecimento de normas técnicas, regras para regular o 
relacionamento entre mais de um prestador atuante 
em um mesmo município, bem como estruturas ju-
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apesar da existência de 49 agências reguladoras, 
cerca de 48% das cidades brasileiras não dispõem 
ou não estão vinculadas a uma delas. De modo geral, 
as agências existentes apresentam estrutura insufi-
ciente e não atendem aos requisitos mínimos de uma 
regulação adequada, como autonomia decisória, in-
dependência financeira e quadro técnico capacitado.

estabelecer a competência para uma agência re-
guladora federal definir diretrizes regulatórias para o 
setor, associando o alinhamento a essas diretrizes 
ao acesso aos recursos federais, cria incentivos para 
uma melhora na qualidade regulatória da prestação 
de serviços públicos de saneamento.

• criar isonomia competitiva entre o setor público 
e privado (concorrência)

a indisponibilidade de recursos públicos não 
permitirá que companhias sem capacidade de inves-
timento expandam os serviços de água e esgoto. a 
manutenção de contratos inadequados e com pror-
rogações infinitas restringe a entrada de novos agen-
tes no setor. o que se pretende é permitir que haja 
a concorrência e, assim, acabar com a inércia dos 
contratos, enquanto a população e o meio ambiente 
sofrem com a ausência do serviço mais básico à dig-
nidade humana: o abastecimento de água, a coleta e o 
tratamento de esgoto. •

da participação privada, por exemplo, mostra o quanto 
o desejo de manter o status quo do setor está acima 
do interesse de se expandir e melhorar o saneamento 
brasileiro. os fatos mostram outra realidade: cerca de 
58% das concessões das companhias privadas estão 
em municípios com menos de 20 mil habitantes.

a polêmica envolvida com a possibilidade de con-
corrência é inadmissível ao se observar a situação do 
saneamento brasileiro. o modelo, que já dura meio sé-
culo, nitidamente fracassou e não foi capaz de atender 
a população. o fato é que mais de 3 mil crianças com 
menos de 5 anos morrem ao ano no brasil em razão 
de infecções gastrointestinais causadas pela falta de 
saneamento adequado. Desde a edição de uma primei-
ra medida provisória que tentava reformular o marco 
regulatório do setor, em julho de 2018, mais de 680 
mil pessoas foram contaminadas pela dengue, doença 
diretamente associada à falta de saneamento básico. 

pRopoSTaS da IndúSTRIa
nesse contexto, a confederação nacional da in-

dústria defende duas alterações cruciais para o au-
mento da concorrência no saneamento brasileiro:

• Definir um órgão federal responsável pela es-
truturação de diretrizes regulatórias claras e efetivas 
no setor. 
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por fernando veloso
pesquisador do fGv/ibre

silvia Matos
pesquisadora do fGv/ibre

pedro cavalcanti ferreira
pesquisador do fGv/ibre

bernardo coelho
professor da fGv/epGe

O quebra-cabeça da 

produ-

a produtividade do trabalho brasileira 
é baixa em comparação com os países 
desenvolvidos e mesmo em relação a 
alguns países da américa latina, como 
o chile. além disso, após um período de 
convergência com os estados unidos no 
pós-guerra, a produtividade brasileira 
cresceu pouco desde 1980, o que 
reverteu a trajetória de convergência 
para a fronteira tecnológica.

tividade
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para avaliar a importância relativa da alocação do 
emprego e do nível da produtividade setorial para o 
comportamento da produtividade agregada, faremos 
dois exercícios contrafactuais. o primeiro modifica a 
distribuição de mão de obra brasileira entre setores, 
preservando a produtividade de cada setor. o segun-
do altera a produtividade de cada setor e mantém a 
distribuição intersetorial da mão de obra.

cenáRIoS
existem ganhos potenciais de produtividade se a 

alocação de trabalho no brasil se aproximar da ob-
servada nos países desenvolvidos. em particular, se 
a proporção da população ocupada em cada setor 
fosse igual à da Grã-bretanha, nossa produtividade 
poderia aumentar quase 2,5 vezes. os únicos países 
cuja alocação de mão de obra reduziria a produtivida-
de do brasil são Índia, china e indonésia. isso se deve 
ao fato de que esses países têm uma parcela bem 
maior da mão de obra na agropecuária – 53,7%, 38,1% 
e 39,0%, respectivamente, em comparação com 17,4% 
no brasil – que é o setor com menor nível de produti-
vidade na economia brasileira.

se o brasil tivesse a mesma alocação da popu-
lação ocupada observada nos estados unidos, nos-
sa produtividade aumentaria 68%. embora seja uma 
melhora significativa, está longe de eliminar a dife-
rença efetivamente observada, já que a produtividade 
dos estados unidos é cerca de 6 vezes superior à do 
brasil. fazendo um exercício similar utilizando a alo-
cação setorial do emprego na coreia do sul, obser-
vamos que a produtividade brasileira se elevaria em 
62%, enquanto a razão observada entre a produtivi-
dade coreana e brasileira é de 3,6. comparando com 
o México, como sua alocação de mão de obra não di-
fere muito da brasileira, haveria apenas um pequeno 
aumento da produtividade brasileira se tivéssemos a 
distribuição setorial do emprego do México.

se o brasil tivesse a composição de emprego dos 
estados unidos, nossa produtividade na indústria te-
ria uma elevação de 34%. no entanto, como a razão 
de produtividade entre estados unidos e brasil no 
setor é de 5,7, a produtividade da indústria brasileira 
continuaria distante da fronteira. Da mesma forma, o 
ganho potencial de produtividade dos serviços brasi-
leiros, se tivéssemos uma alocação do emprego entre 
as 17 atividades de serviços igual à dos estados uni-
dos, seria expressivo (56%), mas longe de eliminar a 
distância de produtividade entre os dois países.

um resultado interessante é que o ganho de pro-
dutividade associado a uma realocação do emprego 
para setores mais produtivos é maior quando toma-

aliteratura recente tem enfatizado a impor-
tância de analisar o comportamento da 
produtividade em diferentes setores da 
economia para entender a evolução da pro-

dutividade agregada. em particular, argumenta-se que 
o setor de serviços, ou algumas das atividades que 
compõem o setor (serviços tradicionais), são menos 
dinâmicas que segmentos da indústria de transforma-
ção e do próprio setor de serviços (serviços moder-
nos). À medida que o setor de serviços tende a absor-
ver a maior parcela do emprego ao longo do processo 
de desenvolvimento, a evolução da sua produtividade 
torna-se determinante para a dinâmica da produtivida-
de agregada.

por outro lado, diversos autores argumentam que 
existem diferenças significativas de produtividade 
setorial entre países. em particular, a produtividade 
do setor de serviços em países desenvolvidos é mui-
to superior à de países em desenvolvimento. o mes-
mo se verifica na indústria e na agricultura, embora 
existam evidências de convergência na produtividade 
da indústria manufatureira.

nosso objetivo é fazer comparações internacionais 
de produtividade setorial e analisar em que medida a 
baixa produtividade brasileira está associada a diferen-
ças no nível de produtividade setorial ou na participação 
do emprego em cada setor. para isso, utilizamos dados 
de produtividade e emprego de atividades econômicas 
e dos três grandes setores: agropecuária, indústria e 
serviços. além disso, diante da heterogeneidade do se-
tor de serviços, adotaremos uma desagregação desse 
setor em serviços tradicionais e modernos.

se o brasil tivesse a mesma 

alocação da população ocupada 

observada nos estados unidos, 

nossa produtividade aumentaria 

68%. embora seja uma melhora 

significativa, está longe de 

eliminar a diferença efetivamente 

observada, já que a produtividade 

dos estados unidos é cerca de 6 

vezes superior à do brasil
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mos como base a alocação setorial do emprego em 
países desenvolvidos, como reino unido, irlanda e 
estados unidos, e menor em comparação com paí-
ses de menor renda per capita, como México, china 
e Índia. De fato, a correlação entre o ganho de pro-
dutividade e a renda per capita é de 0,57, indicando 
que países mais ricos possuem, em média, uma alo-
cação de mão de obra mais concentrada em setores 
de maior produtividade.

concluSão
fizemos comparações internacionais de produti-

vidade setorial e analisamos em que medida a baixa 
produtividade brasileira em comparação com outros 
países está associada a diferenças no nível de produ-
tividade setorial ou na alocação setorial do emprego. 
os resultados mostram que a produtividade brasilei-
ra é bem mais baixa que a dos países desenvolvidos 
nos três grandes setores: agropecuária, indústria e 
serviços. em particular, a produtividade dos estados 

unidos é cerca de 14 vezes maior que a do brasil na 
agropecuária, 5,7 vezes na indústria e 5,4 nos servi-
ços. a distância em relação à média dos países de-
senvolvidos é menor, mas ainda muito significativa, 
com uma produtividade 5,3 vezes maior que a do bra-
sil na agropecuária, 2,7 vezes na indústria e 3,0 nos 
serviços. a produtividade brasileira também é menor 
que a de países com nível de renda per capita similar, 
especialmente no setor de serviços. 

outro fator que contribui para nossa baixa produti-
vidade agregada é a elevada proporção da mão de obra 
em setores menos produtivos, como a agropecuária, 
embora essas diferenças na alocação setorial do em-
prego estejam em parte relacionadas a mudanças no 
padrão de consumo relacionadas ao nível de renda per 
capita. a participação da agropecuária tende a cair ao 
longo do processo de desenvolvimento, com aumento 
correspondente do emprego na indústria e nos serviços. 

a análise revela que, embora a produtividade do 
brasil possa aumentar, se nossa alocação setorial de 
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trabalho se aproximar da observada nos países de-
senvolvidos, os ganhos potenciais são muito maiores 
caso nossa produtividade setorial convirja para o nível 
observado nessas economias. em particular, se o bra-
sil tivesse a mesma alocação da população ocupada 
observada nos estados unidos, nossa produtividade 
aumentaria 68%. por outro lado, se o brasil tivesse 
produtividade igual à dos estados unidos em todos os 
setores, nossa produtividade aumentaria 430%, redu-
zindo grande parte da distância entre os dois países. 
caso seja considerada a média dos países desenvol-
vidos como base de comparação, o aumento de pro-
dutividade seria de cerca de 50%, se o brasil tivesse 
a mesma alocação setorial de emprego, e de 192%, se 
nossa produtividade fosse igual em todos os setores. 

uma investigação mais detalhada para o setor de 
serviços usando um índice específico de ppp mostrou 
que a produtividade dos serviços no brasil é baixa em 
comparação com os países desenvolvidos, tanto em 
termos agregados como nos seus componentes de 
serviços tradicionais e modernos. especificamente, a 
produtividade dos serviços modernos no brasil cor-
responde à produtividade dos serviços tradicionais 
dos países desenvolvidos. 

além de baixa em termos absolutos, a produtivi-
dade brasileira em serviços tradicionais e modernos 

é menor que a prevista para países com nível de ren-
da per capita similar. os resultados indicam que, se 
a produtividade de serviços no brasil fosse igual à 
prevista para países com mesmo nível de renda per 
capita, ela seria cerca de 75% maior e teria se ele-
vado ao longo do período 1995-2009, ao contrário da 
produtividade observada, que ficou estagnada. 

a principal conclusão é que, embora existam gan-
hos potenciais de uma realocação da população ocu-
pada para setores mais produtivos, a baixa produti-
vidade brasileira está muito mais associada ao baixo 
nível de produtividade em todos os setores. ou seja, 
trata-se de um problema sistêmico e não algo asso-
ciado a setores específicos. 

uma literatura recente investiga em que medida 
a distribuição de produtividade entre firmas afeta a 
produtividade de cada setor e da economia como um 
todo. em particular, existem evidências de que em 
países em desenvolvimento a proporção de firmas 
pouco produtivas é bem maior que a encontrada em 
países desenvolvidos. nesse sentido, uma próxima 
etapa da pesquisa apresentada neste artigo consis-
tirá em analisar em que medida a baixa produtividade 
setorial brasileira está associada à existência de um 
grande número de firmas de produtividade muito bai-
xa e limitado potencial de crescimento. •
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sustentáveis

o pacto Global das nações unidas anunciou que a pirelli é uma empresa líder (Global compact leaD). o re-
conhecimento se deu pelo compromisso contínuo com o pacto Global das nações unidas e com os Dez princípios 
para negócios responsáveis. a pirelli demonstrou seu compromisso com o pacto Global participando de platafor-
mas de ação em “trabalho Digno em cadeias de suprimentos Globais”, “inovação financeira para os objetivos 
de Desenvolvimento sustentável (oDs)” e “relatórios sobre os oDs”. cada plataforma de ação envolve negócios, 
redes locais associadas ao pacto Global, especialistas, sociedade civil, governos e parceiros da onu para resolver 
problemas complexos e inovar em torno dos oDs. 

Projeto tamar: 40 milhões de tartarugas protegidas
a petrobras e o tamar atingiram, em 18 de setembro, um importante marco: 40 milhões de tartarugas marinhas 

protegidas e devolvidas ao oceano. o objetivo principal do projeto é a conservação de cinco espécies de tartaru-
gas, todas ameaçadas de extinção. atualmente, o projeto tamar está presente em 26 localidades, distribuídas em 
áreas prioritárias de desova, alimentação, migração e descanso. estudos científicos mostram que as populações 
de tartarugas marinhas no brasil estão se recuperando.

“na próxima temporada de desova, o tamar vai completar 40 anos e atingir a marca de 40 milhões de tartaru-
gas marinhas protegidas. podemos dizer que a tartaruga de número 40 milhões já existe e navega em uma viagem 
transcontinental rumo às praias brasileiras. Mas é importante lembrar que a cada mil tartarugas que nascem, apenas 
uma ou duas sobrevivem. ainda há muito a fazer para livrar esses animais 
da ameaça de extinção”, diz o fundador do projeto tamar, Guy Marcovaldi.

a ação do tamar se estende por cerca de 1.100 km de praias, em áreas 
de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas, no litoral e 
ilhas oceânicas dos estados da bahia, sergipe, pernambuco, rio Grande do 
norte, ceará, espírito santo, rio de Janeiro, são paulo e santa catarina. a 
principal missão é a pesquisa, a conservação e o manejo das cinco espé-
cies de tartarugas marinhas, todas ameaçadas de extinção.

Pirelli é eleita empresa líder pelo Pacto Global da ONU

Startup brasileira é premiada em desafio de inovação social 
a startup brasileira so+Ma, juntamente com uma 

equipe na Índia e outra na áfrica do sul, venceu o 
desafio global social innovation challenge on plastics 
para encontrar soluções inovadoras para o descarte 
do plástico e questões sociais decorrentes. a iniciati-
va foi liderada pela unilever em parceria com a acu-
men, instituição americana com parceiros e projetos 
ao redor do mundo que visam mudar a maneira com 
que lidamos com a pobreza. foram centenas de ins-
critos e cada vencedor levou para casa us$ 25 mil 
– que serão investidos para ampliar e profissionali-
zar as ideias apresentadas. além disso, as startups 
passarão por sessões de mentoring conduzidas por 
especialistas da unilever.

ao trocar plástico por pontos digitais, a so+Ma tra-
balha para mudar comportamentos em torno da reci-

clagem em comunidades de baixa renda do brasil. o 
eixo do trabalho da startup é recompensar quem des-
carta corretamente os resíduos sólidos com cursos, 
exames médicos, itens de alimentação básica, descon-
tos em supermercado, entre outros. hoje, o empreen-
dimento social já conta com mais de duas mil famílias 
atendidas e quase 90 toneladas de materiais reciclá-
veis arrecadadas.

os pontos de coleta, chamados de casa so+Ma, es-
tão presentes em são paulo, com postos em cidade 
tiradentes e Grajaú; em periperi, salvador; e na cida-
de industrial de curitiba. o modelo também beneficia 
coletivos de catadores. como as estações de coleta só 
aceitam recicláveis limpos e classificados, os coletivos 
podem trabalhar nessa frente e comercializar o mate-
rial pronto para a venda.
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General Motors e tata: parceria para desenvolver 
o veículo do futuro

a General Motors (GM) e a tata consultancy services (tcs), empresa líder em soluções de negócios, 
consultoria e serviços de ti, anunciaram uma nova parceria tendo em vista o futuro da engenharia de 
veículos. o acordo se baseia no longo relacionamento de 16 anos entre as duas companhias.

conforme os termos do acordo, a tcs vai adquirir certos ativos do centro técnico da GM-Índia (GMtc-i),  
em bengaluru, e se associará à montadora para apoiar seus programas automotores globais com serviços 
de design de engenharia ao longo dos próximos cinco anos. Mais de 1.300 funcionários do GMtc-i serão 
transferidos para a tcs, incluindo os das equipes de sistemas de propulsão, engenharia de veículos, de-
senvolvimento de controles, testes, design criativo e projetos especiais.

o vice-presidente de eletrificação, controles, software & eletrônica da GM, Dan nicholson, afirmou 
que a tcs tem sido uma excelente parceira nos últimos 16 anos. “temos o prazer de promover a evolução 
dessa parceria e juntos trabalharmos para cumprir nosso compromisso de criar um mundo com zero fa-
lhas, zero emissões e zero congestionamento”, complementa o executivo.

“será ótimo estender nossa relação de longa data com a GM por meio dessa parceria estratégica. 
a tcs está animada para fazer parte dos esforços da GM em torno da próxima geração de mobilidade, 
ajudando a empresa a projetar veículos de classe mundial, que vão estabelecer novos parâmetros para a 
experiência de dirigir, a segurança e as emissões”, disse regu ayyaswamy, chefe global de engenharia e 
serviços industriais da tcs. “Que os engenheiros talentosíssimos do GMtc-i sejam muito bem-vindos à 
família tcs e possam aproveitar as vastas oportunidades de aprendizado e crescimento disponíveis para 
desenvolvimento mútuo.”

eMBRAPII quer alavancar inovação 
na indústria automotiva

a eMbrapii (empresa brasileira de pesquisa e 
inovação industrial) foi selecionada pelo comitê de 
Gestão do rota 2030 como uma das coordenadoras do 
programa prioritário (pp) do rota 2030, iniciativa do 
governo federal que estabelece metas para o desenvol-
vimento do setor automotivo no país. o acordo permite 
que a eMbrapii possa captar r$ 40 milhões por ano 
para investir em novos projetos de inovação para o se-
tor de Mobilidade e logística, que irão se transformar 
em um total de mais de r$ 100 milhões em projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (pD&i). 

De acordo com o diretor-presidente da eMbrapii, 
Jorge Guimarães, o objetivo é fortalecer as atividades 
de pD&i desse segmento produtivo do país, com os re-
cursos aportados no programa. os projetos poderão 
ser em áreas como Manufatura 4.0, iot, biocombus-
tíveis, conectividade, eletromobilidade, entre outros. 
“em cinco anos de atuação, a eMbrapii se consolidou 
como uma ferramenta importante para a inovação da 

indústria brasileira, favorecendo a implementação de 
novas tecnologias”, afirma Guimarães. 

o diretor de planejamento e Gestão, José luis Gor-
don, avalia que a área de mobilidade e logística está 
passando por grandes mudanças tecnológicas, com o 
uso de inteligência artificial, conectividade, eletromo-
bilidade, além de novos materiais e biocombustíveis. 
“o rota 2030, com a criação do programa prioritário 
da eMbrapii, está possibilitando que as empresas da 
cadeia de mobilidade e logística tenham acesso a re-
cursos não reembolsáveis e centros de pesquisa de 
alta qualidade para ajudá-las na atividade de inovação”, 
diz. “empresas já estabelecidas e startups poderão se 
beneficiar desse modelo.”

o brasil é o 9º produtor de autopeças e veículos no 
mundo. internamente, o setor automotivo responde por 
22% do pib industrial e gera cerca de r$ 1,3 milhão de 
empregos diretos e indiretos no país, gerando r$ 55 
bilhões em impostos. 
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in 2003, after many years of pressure, 
mayors secured a federal government tax 
grant: the right to oversee the land tax 
(itr), which is levied on squatters and 

landowners. after constitutional amendment, the mu-
nicipalities that participate in the inspection through 
an agreement with the special secretariat of the 
federal revenue of brazil (rfb) can get 100% of the 
amount collected, while those without agreement will 
continue to receive only 50%.

itr, besides serving to collect money for public 
services, was created to stimulate the best use of ag-
ricultural land. to do so, it expects large, low-yielding 
properties to pay higher rates. this rule is especially 
important in the amazon, where vast deforested ar-
eas are misused. for example, in 2014 there were 12 
million hectares of degraded pastures in the amazon 
biome, according to embrapa and inpe. in addition, 
the region’s 2018 social progress index (ips), which 
relies on investments in public services, was lower 
than in the rest of brazil.

in this article, based on a study by imazon, we show 
that some mayors partially took advantage of the new 
rules and increased the collection of itr in the legal 
amazon, following the trend of the rest of brazil. the 
amount collected in the region jumped from $ 17 mil-
lion in 2000 to $ 240 million in 2017. the increase 
occurred mainly after the municipalities were able to 
participate in the collection inspection. however, by 
2018, only 38% of city governments in the region had 
signed agreements to oversee. the 62% who did not 
subscribe missed the possibility of increasing reve-
nues and investing in their various needy sectors such 
as education, health and infrastructure.

Despite this increase in itr collection in the am-
azon, we found that the collection is still below its 
potential. We estimate that the value could be four  
(r$ 986 million) to six times higher (r$ 1.5 billion) 
than the one collected in 2017, just considering that 
the municipalities used the land market price as the 
basis for the vtn. , which is one of the bases of the 
itr calculation. in our analysis, we estimate that the 
average vtn reported by farmers and farmers ac-
counted for only 10.5% of the average land market 
value in 762 municipalities. in the agreed municipali-
ties, the declared values corresponded, on average, 
to only 14% of the market, and in the ones without 
agreement, to 6%.

HISToRIc
between 2000 and 2017, the collection of the 

territorial tax on rural property (itr) in the legal 

amazon jumped from r$ 17 million to r$ 240 million, 
following the same upward trend of the rest of brazil. 
this almost 15-fold increase in tax revenues in the 
region was due to changes in rules from 2003 and 
legal procedures in the following years, as we will 
see below. at times, the national confederation of 
Municipalities (cnM) has pressured the federal gov-
ernment to improve conditions for collections, while 
at other times the federal government has charged 
municipalities to comply with covenant rules.

Mato Grosso was the state with the largest num-
ber of municipalities in agreement (93% of municipali-
ties and 95% of taxable area) and the most advanced 
in the collection of itr, which was multiplied by nine 
between 2007 (before the agreement) and 2017. legal 
amazon, the municipalities under agreement amount 
to 65% of the total taxable area. some municipalities of 
Mato Grosso hired consultants to help update the value 
of the naked land (vtn), increasing their revenue.

for example, in paranaíta (Mt), the average vtn 
in the agreement year (2013) was r$ 880/ha, in-
creasing to r$ 2,200/ha in 2016. as a result, itr col-
lection in the municipality more than tripled. in three 
years, going from r$ 150 thousand to r$ 463 thou-
sand. continued consulting can increase revenue for 
several years. in a municipality with a consultant for 
nine years, the revenue grew 430%. in the meantime, 
municipalities with agreements, but not hired consul-
tants, had an average increase in revenue of 150% 
between the date of the agreement and 2017, the last 
year of our analysis.

this measure made it possible for existing cov-
enants to be revised and new covenants to be estab-
lished following a unified standard. at the time, there 
was pressure from the municipalities for a new esaf 
course to be offered to member municipalities that 
had not yet participated in order to adapt to the new 
rules. the last course took place in 2015. in septem-
ber 2018, esaf announced the offer of 800 new places 
for the course, held from october to December 2018.

these new rules may explain the increase in rev-
enue from 2016. Municipalities that did not meet the 
specifications by october 31, 2017 may suffer termi-
nation of agreement, loss of revenue and audits per-
formed by courts of auditors and public prosecutors.

ITR evaSIon
Despite the increase in the collection of the ter-

ritorial tax on rural property (itr) in the amazonian 
municipalities, there is evidence of high tax evasion. 
the vast majority of declarations contain smaller tax-
able areas and a higher degree of land use. in ad-
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dition, there are a number of taxpayers who fail to 
declare, understate bare land values, inflate land in-
vestment values (and thus reduce vtn) and report 
larger exempt areas than they actually are (for ex-
ample, a forest area, which is not taxable, larger than 
the property).

although the lack of access to each property’s 
declaration data made it impossible for us to make an 
accurate estimate, it was possible to infer evasion by 
assessing the difference between the vtns declared 
to the rfb for itr purposes and the market value of 
land. and the number and total area of properties de-
clared by state.

land value declaRaTIon below  
maRkeT pRIce

We estimate that the average vtn declared by 
property owners accounted for only 10.5% of the 
average land market value in 762 municipalities. in 
the agreed municipalities, the declared values corre-
sponded, on average, to only 14% of the market, and in 
the ones without agreement, to 6%. some examples 
illustrate the difference even in partner municipali-
ties. in paragominas (pa), the declared average vtn 
(r$ 101/ha) was less than 2% of the average land  
value (r$ 6,000/ha). similar situation occurred in 
lagoa do tocantins (to), with vtn declared to rfb 
(r$ 123/ha) equivalent to 1.7% of the average land 
value (r$ 7,075/ha); and ponte branca (Mt), with a 
declared vtn of r$ 813.09, equivalent to 7.6% of the 
average land value (r$ 10,727/ha).

the difference between stated values and mar-
ket values is wide in most municipalities. in 58% of 
them, the declared average value was below 25% of 
the average market value, including a large number 
of agreed municipalities in tocantins, pará and Mato 
Grosso. in only 23 municipalities (3%) the declared 
average value was greater than 50% of the market 
value. even in Mato Grosso, the state that advanced 
the most in the collection, the declared average value 
of land corresponded to only 22% of the market value.

considering the amount of hectares declared tax-
able for the rfb in 2016 and the amount collected in the 
legal amazon, we found that, on average, the amount 
paid from itr was only r$ 0.87 per taxable hectare 
per year. the collection was higher in Mato Grosso  
(r$ 3.90/taxable hectare/year) while in the other 
states it was lower than r$ 1.00/taxable hectare/year).

ReducTIon of ITR STaTemenTS
between 2011 and 2016 there was a reduction of 61 

thousand rural property tax (itr) declarations, which 

totaled 22 million hectares in the amazon states. the 
reduction in declarations was greater in pará and Mato 
Grosso, respectively minus 20 million and 10 million 
declared taxable hectares. there was an increase in 
declared areas in Maranhão, rondônia, tocantins and 
amapá. there is a legitimate reason for the 20% drop 
in taxable areas declared to the rfb during this pe-
riod in the region: previously taxable areas were trans-
formed into itr-free land categories, including the 
creation of protected areas, land reform settlements. 
and the flooding of hydroelectric reservoirs.

however, attempting to evade itr may also ex-
plain part of this reduction in claims. in 2015 rfb 
required municipalities to update the vtn, and the in-
crease in value may have spurred the decline in dec-
larations, which was most significant after that date. 
another indirect reason for reducing claims would be 
amnesty for part of illegal deforestation - especially 
for small rural properties - established by the new 
2012 forest code.

rural landowners and squatters had an incentive 
to subdivide real estate for forgiveness of environ-
mental crimes. thus, smaller properties would have 
the double benefit of amnesty of illegal deforestation 
and itr exemption, which would explain part of the 
fall in claims from 2013. the drastic reduction in itr 
claims in pará and Mato Grosso may also have been 
related to the increase related to the risk of paying the 
itr to formalize the illegal occupation of public land.
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ITR’S eaRnIng poTenTIal
considering the evidence of evasion, we infer that 

there is potential to increase the collection of the ter-
ritorial tax on rural property (itr) in the municipali-
ties of the legal amazon. We were able to estimate 
this potential in 62% of taxable areas using the mar-
ket land value and minimum rates for each property 

size – that is, considering that they all reached the 
maximum degree of use. We then extrapolated this 
value to the total taxable area, assuming that the area 
we mapped would have similar characteristics to the 
total area.

We estimate that the collection of itr in the legal 
amazon could reach approximately r $ 1.5 billion, or 
six times more than it was collected in 2017, if market 
land values were used as reference and 100% of the 
estimated and extrapolated area. considering only the 
estimated area (excluding deforested areas without 
map of real estate and protected areas), the poten-
tial reached 986 million, equivalent to more than four 
times what was collected in 2017.

analyzes indicate that even in the states with the 
highest revenues, such as Mato Grosso, pará and to-
cantins, there is potential to increase these values. 
Maranhão and rondônia are the states with the larg-
est differences between the amounts collected and 
the potential using the market vtn. rondônia could 
multiply its current collection by 26, while Maranhão 
has the potential to multiply the collection by 15. both 
states have low adherence of municipalities to agree-
ments and, consequently, there is low enforcement 
and low declared land values.

the average vtn reported to rfb corresponds 
to 5% (rondônia) and 6% (Maranhão) of the market 
value used as reference in this report. in addition, we 
estimate that using incra’s vtn as a basis for esti-
mating the itr, as still occurs in some municipalities, 
would result in a collection of one fifth of the potential 
collection value using the market vtn. according to 
incra, the bare land values agenda should be followed 
for titling areas intended for rural settlements, and 
should not be a reference for another purpose.

RecommendaTIonS
our analysis shows that the collection of the ter-

ritorial property tax (itr) has advanced in the legal 
amazon through initiatives by the national confed-
eration of Municipalities (cnM), some mayors, and 
changes in rules and procedures by the rfb. the 
main advance was the update of the earth values. 
however, we also show that the collection is still 
below potential. low revenue limits the service de-

livery capacity of municipalities, which largely de-
pend on tax transfers collected by state and federal 
governments.

 in addition, it facilitates the formation of unpro-
ductive large estates and stimulates excessive de-
forestation. effective collection of itr could bring 
benefits from utilities, stimulate increased land use 
productivity and reduce deforestation. this would re-
quire technical adjustments to the collection process 
and, most importantly, measures to avoid political 
barriers to tax enforcement.

TRanSpaRency and fIlTeRS To encouRage 
uSe of maRkeT land valueS

the declared values are below market values, ei-
ther due to lack of data collection, political interfer-
ence resulting from pressure from the rural sector 
and / or conflict of interest of municipal managers. 
in order to curb the undeclaration of land use value 
it is necessary to promote the collection and sharing 
of market data. in addition to requiring municipalities 
to collect data, as has been done, rfb could collect 
or acquire market data as a reference to check the 
values provided by municipalities and declared by 
taxpayers.

the são paulo state Department of agriculture 
collects and disseminates bare land values for itr 
purposes and has identified that some municipalities 
in the state have given in to pressure from ruralists 
to reduce values. Disclosure of the data would also 
help curb contrary cases in which municipalities may 
want to charge above market values - which was not 
recorded in the amazon.

the rfb could also publish its land value data-
base and annually pass on to the municipalities the 
suspicious data identified in its fine mesh. the trans-
parency of data would be in line with the un food 
and agriculture organization (fao) recommendation 
that public managers should prevent corruption in tax 
management through greater transparency of land 
value data.

in addition, rfb could filter out-of-market price 
statements for enforcement, blocking, in real time, 
those who wish to declare vtn itrs far below mar-
ket. the existing system (sipt) could automatically 
filter, block and notify producers who are declaring 
values far below the values practiced in the region.

focuS on enfoRcemenT In munIcIpalITIeS 
wITH low pRoducTIvITy IndIcaTIonS

the high rate of underutilized land, such as de-
graded pastures, can be used to prioritize enforce-
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ment over itr. among the champions of degraded 
pasture areas are joint municipalities. in addition to 
the large stock of misused land, some of these mu-
nicipalities, such as altamira and são félix do xingu, 
in pará, continue to be champions of deforestation. 
therefore, enforcement in these regions could either 
help improve the use of already open land or prevent 
further deforestation.

uSIng pRopeRTy mapS foR ITR enfoRcemenT
as we have shown in this paper, it is possible to 

use public maps to monitor the declared taxable area 
that is based on the definition of the itr collection 
rate. the taxable area can be estimated by intersect-
ing satellite imagery of the areas with the property 
map that is available in car. currently, the law only 
asks declarers to enter the registration number. rfb 
and municipalities could access car maps to inter-
sect with land use maps. With car information over-
laid with satellite imagery, it would be possible to 
verify the truth of stated information, such as areas 
of environmental interest (such as maintaining native 
vegetation) that are exempt from itr charges.

crossing the real estate map with car and maps 
of other jurisdictions (land reform settlements, con-
servation units, indigenous lands) would also serve 
to assess the declared area reduction in a munici-
pality or state. for example, it would be possible to 
verify whether an area is no longer declared by eva-
sion (an area that is still private and in use) or if the 
property has been transformed into a non-taxable 
area (land reform settlements, protected areas, agri-
cultural use for legal reserve or permanent protec-
tion area to comply with the forest code - law no. 
12,651 / 2012).

in addition, large areas that were no longer de-
clared could indicate squatter areas whose occu-
pants failed to declare itr for fear of overseeing land 
grabbing and deforestation on public land. these ar-
eas could be the focus of integrated surveillance of 
environmental, tax and land crimes, as occurred in 
the rio voadores and castanheira operations.

updaTe pRoducTIvITy RaTIo
Minimum income ratios considered for itr pur-

poses are very low as they have not been updated 
since 1980. incra, which is directly responsible for 
updating them, could prioritize updating livestock 
rates, which occupy most taxable areas. and is one of 
the least efficient land uses. to make this update, in-
cra could use existing pasture stocking data (number 
of animals per hectare), for example from the most 

recent agricultural census (2017) or from agricultur-
al defense agencies (municipal or property averages). 
We also recommend that this update occurs every 
five years. however, the productivity index update is 
strongly resisted by large landowners who put pres-
sure on the presidents and congress.

updating the index would depend on whether the 
presidency understands the strategic importance of 
itr and is committed to more sustainable and inclu-
sive rural development. in addition, the presidency 
should be willing to overcome resistance from the 
rural sector - one way of doing this would be to show 
the most productive rural leaders that the increase 
would mainly affect landholders who use land specu-
latively.

SupeRvISe and Hold publIc manageRS 
accounTable

this and other studies indicate that the various 
agencies responsible for direct oversight of itr have 
failed. both mayors who do not use market data to 
charge itr and presidents who do not update produc-
tivity rates are abdicating their governing functions 
and informally granting tax waivers. in addition to be-
ing irregular, these waivers are not transparent and 
justified and contribute to aggravate fiscal and social 
injustice. for example, the reduction of public ser-
vices most significantly affects the poorest.

therefore, it is essential that the rfb and other 
agencies strengthen the oversight and punishment of 
municipalities that do not perform their duties. for 
example, the rfb denounced 1,135 defaulting brazil-
ian municipalities (of which 1,094 had their agree-
ments suspended in January 2019) and from January 
1, 2019 will no longer pass on all taxes. according 
to the rfb, the lack of a specific employee for the 
release of tax credits was one of the main failures of 
the municipalities, and many did not deliver the re-
quired documents in accordance with in 1,640 / 2016 
(cnM, 2018). loss of revenue is a problem for the 
municipality, but not necessarily for a mayor who is 
not committed to the welfare of the population - as he 
preferred to meet the demands of a limited group of 
landed voters, often being part of this interest group.

other review and investigative bodies such as 
the courts of auditors, city councils and the public 
prosecution service should oversee the performance 
of those responsible for the correct collection of the 
itr. punishments that do not comply with the rules 
must be personal as well as institutional - for ex-
ample, the mayor who does not follow market prices 
should be punished. •
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Plastic,
a threat to marine 
ecosystems

by Denise almeida
Journalist
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not even the deepest point in the oceans, the 
Mariana trench – an 11-kilometer pacific re-
gion east of the philippines – is free of plastic 
pollution. in this sea-filled region, which spans 

2,500 kilometers, was found what scientists at the Japan 
agency for Marine-earth science and technology (Jam-
stec) called “the deepest plastic bag on earth.”

the material was among the 3,000 pieces of debris 
that have been collected since 1983 by scientists from 
around the world and gathered at the Global oceano-
graphic Data center (Godac), an online platform by the 
Japanese agency. the collection of videos and photos 
captured in 5,010 dives was released to the public in 
March 2017.

about 8 million tons of plastics enter the oceans 
annually, the equivalent of one dump truck per minute. 
plastic is already the most common waste found in our 
ocean, and all fish that have been analyzed have toxins 
from plastic in their stomachs. in addition, 83% of the wa-
ter in taps around the world is contaminated by waste, 
including water sold in plastic bottles, sea salt, as well 
as groundwater used for irrigation in the agro-industry.

Without urgent changes in the way plastic is pro-
duced, used and disposed of, pollution from this type 
of material is expected to double by 2030, which would 
amount to dumping two debris trucks at sea per min-
ute. if nothing is done to change this situation, by 2050 
that would increase to four garbage trucks per min-
ute, and there would be more plastics than fish in the 
oceans (measured by weight).

the warning comes from the World Wide fund 
(WWf), an international non-governmental organiza-
tion that works in the areas of conservation, research 
and environmental recovery, with more than 5 million 
supporters and a global network active in over 100 
countries, including brazil. anna carolina lobo, man-
ager of WWf’s Marine and atlantic forest program, 
explains that half of the existing plastic today was 
manufactured from the year 2000 and 75% of all plas-
tic produced in the world has already been discarded. 
“the material has already reached the four corners of 
the planet, and all over the ocean. We do not yet know 
the long-term health impact of this, but we do know 
that a citizen who lives in cities eats the equivalent of 
one credit card a week,” explains ana carolina. the 
WWf manager warns that the harm this could cause to 
future generations has not been evaluated, as a single 
plastic bag takes more than 100 years to decompose.

mIcRoplaSTIcS aT noRTH and SouTH poleS
the discovery of microplastic – particles smaller 

than 5 millimeters – reveals that the problem is much 

larger than visible waste. these small fragments origi-
nate from larger plastic debris, which is degraded by 
the action of water and sunlight.

a study published last year in nature communica-
tions by researchers at the alfred Wegener institute 
suggests that the arctic sea is a “drain” for part of the 
8 million tonnes of plastics discarded at sea each year. 
Debris is carried from large cities by rivers and sew-
age to the ocean and carried by sea currents to places 
like the Great pacific trash, a region that is three times 
larger than france. from there they are carried by sea 
currents to the bering strait in the pacific and pen-
etrate directly into the arctic, one of the last primitive 
environments on the planet. these German research-
ers found that sea ice across the north pole concen-
trates 12,000 microplastic particles per liter. as the ice 
melts because of climate change, some of this waste 
returns to the sea and is ingested by the fish and sea-
food, which then comes to our plates.

according to scientists, the high concentration of 
microparticles in sea ice cannot be attributed solely to 
sources outside the arctic sea. the increase in human 
activity in the region – such as fishing, boating and oil and 
gas exploration – which has intensified in recent years 
because of melting ice, is also contributing to pollution.

the presence of degraded plastic in the polar 
sea has been known at least since the beginning of 
the decade. however, the extent of damage to marine 
and human life, as well as the role of the arctic in the 
ocean’s “plastic cycle”, is still unknown.

plastic has already invaded the waters surrounding 
antarctica in the south pole. british scientists, authors 
of the british antarctic survey, have found that the ac-
cumulated microplastic levels in that wilderness and 
isolation are five times higher than expected.

the team’s expectation was to find locally sourced 
microplastics from ships and research stations. how-
ever, researchers admit the possibility that plastic from 
other regions may be crossing the antarctic circumpo-
lar current, historically considered almost impenetrable.

scientists fear that marine animals may become 
trapped in or swallowed by debris. one researcher 
filmed the moment a plastic microfiber is ingested by 
plankton. according to him, the presence of plastic at 
the bottom of the food chain could affect it “to the top”. 
although the presence of residues in the antarctic sea 
has been monitored for over 30 years, the effects of 
microplastics on marine animals are still unknown.

long TeRm SoluTIonS
because of this alarming situation, the un has 

proposed an agreement aimed at reducing single-use 



55

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

plastic, promoting research into alternatives to the 
product and scientific studies of recycling techniques. 
“With clear targets to be implemented by countries by 
2030, the agreement is a big step towards solving this 
problem that goes beyond each country’s geopolitical 
borders,” says anna carolina lobo, WWf manager.

Discussions for the signing of the pact were held 
in the framework of the 4th united nations environ-
mental assembly (unea-4), which brought together 
193 countries, including heads of state, environment 
ministers, activists, multinational presidents, nGos 
and other guests. “During the unea-4 discussions, 
we sought to bring to the agreement guidelines re-
lated to eliminating improper disposal by 2030, ban-
ning the production of single-use plastics, and co-
holding companies throughout the product life cycle,” 
explains ana carolina.

the pact was signed by 187 countries in May this 
year in Geneva without the accession of brazil, ar-
gentina, the united states and four other countries. 
brazil is the fourth largest plastic waste generator in 
the world, behind the united states, china and india. 
however, those countries that refused to sign the trea-
ty will be affected by the rules. this is made possible 
by including mixed plastic in the list of items cited in 
the basel convention, which includes toxic, poisonous, 
explosive, corrosive, flammable, ecotoxic, infectious 
waste and now plastic.

the convention, signed in 1989, is considered the 
most comprehensive international environmental 
agreement on hazardous waste. the treaty regulates 
the movement of harmful waste between countries, 
obliging signatories to manage and dispose of waste in 
an environmentally sound manner. according to itama-
raty, brazil supported the decision. the united states 
has not signed the commitment; however, they will be 
prevented from sending plastic waste to developing 
countries that are part of the basel convention.

meaSuReS To conTaIn polluTIon
the pact aims to regulate the export of plastic 

waste, making global trade of this waste more trans-
parent while ensuring that the transaction is safer for 
human health and the environment. anna carolina lists 
actions that, associated with countries’ adherence to 
the un’s proposed global agreement, can ban contami-
nation by these wastes. “appropriate public policies, 
with the passage of laws prohibiting plastic straws, 
bags and other single use products; and consumer 
protagonism – changing their purchasing decisions for 
plastic products by the many product alternatives on 
the market – contribute to pollution, ”says WWf’s man-

ager. she also highlights the role of companies, which 
can produce plastic from recycled waste, encouraging 
circular economy and innovation.

for the WWf manager, it is necessary to stop the 
advance of polluting material as quickly as possible. 
“in brazil, the scenario is very critical and we need 
to act now and the country needs to comply with the 
national plan for combating Garbage at sea (pn-
clM), launched in March 2019,” recalls ana carolina. 
among the actions of the Ministry of the environment 
foreseen in the pnclM pilot project are the installa-
tion of retention devices, such as rainwater collect-
ing nets and floating barriers in rivers and tributar-
ies; joint efforts for cleaning beaches and mangroves; 
stimulation of selective collection and reverse logis-
tics in the 274 coastal municipalities; in addition to 
the promotion of technological innovation projects to 
take advantage of the plastic collected from the ma-
rine environment.

according to World bank data, brazil generates 
11.3 million tons per year of plastic waste – three 
times more than its coffee production, for example. 
and despite collecting 91% of this type of waste, 
only 1.28% of all waste in the country is effectively 
recycled and reintroduced into the chain as a new 
product. “the rates of plastic waste collection in bra-
zil are very high. We now need adequate infrastruc-
ture to recycle all of this material on a large scale, 
generating jobs and income for thousands of people, 
while reducing the impact on human health and the 
environment,”comments anna carolina.

on the plus side, she highlights the fact that cit-
ies and states are making headway in banning straws 
and single-use plastics, taxing plastic bags in super-
markets – like sao paulo, fernando de noronha, rio 
de Janeiro – and companies that are creating alterna-
tive products that replace plastic. “recycling can be 
done on a large scale, producers can be held respon-
sible for waste management through public policies, 
consumer pressure and sectoral agreements,” says 
anna carolina.

for WWf’s manager, prohibiting or taxing the use of 
plastic bags in supermarkets greatly helps reduce the 
disposal of the material in the environment, but it is not 
the salvation of the crop. “eliminating the consumption 
of bottles, glasses, straws, in short, all single use plas-
tic is fundamental. today, even fruits and vegetables 
are now sold in plastic packaging and styrofoam trays 
– which is totally unnecessary, ”she says. she explains 
that there are a range products made from sustainable 
raw material. “bamboo straws and many other materi-
als, toothbrushes, sunglasses, cloth bags, paper and 
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pulp cups, cosmetics and clothing that do not have mi-
croplastics in their composition. the alternatives are 
huge and there are already stores that sell 100% of the 
free plastic products. beautiful, socio-environmentally 
friendly and sustainable, ”she concludes.

counTRIeS THaT banned plaSTIc pRoducTS
the problem of plastic pollution is beginning to 

draw the world’s attention. as a result, an increasing 
number of countries and cities prohibit the use of cer-
tain products. German portal Deutsche Welle (DW) has 
reviewed some of the latest bans around the world – 
including brazil – that may help curb the production of 
plastic waste.

India: bags
some indian cities have banned the distribution or 

sale of plastic bags since 2010. india has made the de-
cision by thinking about eating plastic, especially cows, 
sacred animals in the region.

china: bags
china banned the bags in 2008. in 2012, a govern-

ment report showed that the decision saved 4.8 million 
tons of oil during the four-year ban, and nonproduction 
took 800,000 tons of plastic out of circulation.

european union: disposable plastics
according to the March decision this year, the 

european parliament has banned disposable plas-
tic products such as cutlery, cups, plates and cotton 
swabs with plastic rods. the measure will be fully 
implemented by 2021 and aims to combat marine litter 
from ten single-use plastic products most commonly 
found on european beaches.

in June, WWf pointed out that 70,000 tonnes of 
plastic waste ends up in the Mediterranean sea annu-
ally – the equivalent of dumping 33,800 plastic bottles 
into the sea every minute. the ban on disposable prod-
ucts does not cover plastic bags or bottles. however, 
the european bloc has said it intends to address the is-
sue of bottles separately, as well as collect and recycle 
90% of them over the next decade.

the european union is the largest exporter of 
plastic waste in the world. When we consider just one 
country, the united states ranks as the largest export-
er of plastic waste globally.

canada: bottles, bags and deadlock with the 
philippines

in canada, the measure coming into force in 2021 
will be even broader than that adopted by the european 

block – plastic bottles and shopping bags are included 
in the banned disposable product range. the country 
estimates it uses about 15 billion plastic bags a year 
and 57 million plastic straws a day – less than 10 per-
cent of these materials are recyclable.

brazil: Straws and plastic bags
aiming to lift the country from being the world’s 

fourth largest producer of plastic waste, some cities 
have enacted laws banning straws and other dispos-
able plastics.

rio de Janeiro was the first brazilian city to ban 
plastic straws. following this trend, the mayor of são 
paulo sanctioned a bill that prohibits the supply of 
plastic straws in commercial establishments of the 
city: hotels, restaurants, bars, bakeries, nightclubs or 
musical events. the measure follows the example of 
other cities such as fortaleza, salvador and santos, as 
well as the entire state of rio Grande do norte.

in the state of rio, a law prohibits supermarkets 
from offering plastic bags to their customers. With this, 
it is expected to reduce by up to 3 billion per year the 
number of plastic bags in circulation in the state.

vanuatu: disposable diaper ban
the tiny island in the pacific ocean has suffered 

from the overload of plastic waste. in July 2018, it im-
posed a ban on plastic bags, straws and polystyrene 
containers. after the government extended this year’s 
ban on plastic plates, cutlery, cups and food contain-
ers, vanuatu became the first country in the world to 
ban disposable diapers.

Indonesia: without plastic bags
regulation banning bags, straws and polystyrene 

in indonesia is part of the national action plan, which 
aims at the management of marine plastic waste and 
aims to reduce this material in the ocean by 70% by 
2025.

Tanzania: arrest and fines
following the ban on plastic bags in rwanda, 

uganda, Kenya, south sudan and tunisia, tanzania is 
the latest african country to ban the product. anyone 
caught selling or making plastic bags can face up to 
two years in prison or a fine of 357,000 euros. people 
caught using the bags are subject to smaller fines.

the phasing out of non-biodegradable plastic is not 
just about producing, importing, selling and using all 
disposable plastic bags: tanzanian visitors are also be-
ing asked to hand over their bags before entering the 
country. •
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brazil has entered the center of the environ-
mental fire in recent months. the succes-
sion of wildfires that insist on consuming 
one of the country’s greatest riches - bio-

diversity - not only generated the biggest internation-
al crisis of the bolsonaro government. it has been a 
warning to the world that we are not making the nec-
essary effort so that global warming does not render 
human life on planet earth unviable.

the worldwide panic over the flames that burned 
in the amazonian soil is justified by factors that go be-
yond the issue of national sovereignty, ground where 
the brazilian government tried to push the debate. 
the world looks at brazil with the perplexity of those 
whose survival is threatened. the neglect of climate 
issues, each year becomes clearer, has everything to 
be classified by future generations as a tragedy more 
than announced. the price of the group’s disbelief in 
arguing that there is no global warming – so there is 
nothing to fight for – can come out high. and we will 
have to pay this bill.

efforts to date are too weak to limit temperature 
rises to 1.5°c above pre-industrial levels, as required 
by the paris agreement. and the task necessarily has 
to be collective: if one country drastically reduces 
its own emissions but not others, the citizens of that 
same country would have no benefits, since harm re-
duction must have a planetary scale to function.

not only the lives of some species would be under 
threat. but climate change can shed lime on economic 
freedom, as well as socio-environmental damage. it 
is not for any other reason that, in september, a joint 
statement of 230 investment funds from 30 countries, 
which together manage $ 16 trillion, demanded that 
brazil adopt effective measures to protect the amazon 
rainforest against increasing deforestation. “We are 
concerned about the financial impact that deforestation 
may have on investee companies, potentially increas-
ing reputational, operational and regulatory risks. con-
sidering rising deforestation rates and recent amazon 
fires, we are concerned that companies potentially ex-
posed to deforestation in their brazilian operations and 
supply chains face increasing difficulty in accessing 
international markets,”the statement says. 

according to the norwegian nGo rainforest 
foundation norway, the joint statement by such a 
large group of amazon defense investment funds 
is an unprecedented move. “this document should 
be a definitive warning to the complicit business of 
deforestation. if they lose investor capital, they risk 
collapsing,”says vemund olsen, the board’s director, 
also in a statement.

the attempt to make the impact of climate change 
on the global economy tangible has brought together 
academics and economists from the international 
Monetary fund. the result was the paper “long-term 
Macroeconomic effects of climate change: a cross-
country analysis”, released in July. they investigat-
ed the long-term macroeconomic effects of climate 
change worldwide.

using data from 174 countries from 1960 to 2014 
and a new econometric strategy (which differenti-
ates short- and long-term effects, is responsible for 
feedbacks between economic growth and climate 
change and deals with temperature with the prospect 
of trends), the the paper concludes that persistent 
climate change has long-term negative impacts on 
economic growth. if the temperature deviates from 
its historical norm by 0.01°c per year, long-term 
income growth will be lower by 0.0543 percentage 
points per year.

the study also concludes that the negative effects 
on long-term growth are universal, that is, affecting 
all countries, rich or poor, hot or cold. another con-
clusion: even if the paris agreement is fulfilled, over-
all revenue will fall by 1.07 percent by 2100. however, 
if nothing is done, with an average global temperature 
increase of 0.04°c, the World GDp would plummet 
7.22% by 2100, with the size of these income effects 
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varying significantly across countries. in general, 
complying with the paris agreement would greatly 
help to limit economic losses from climate change in 
almost every country. but it is not enough.

continuous climate change would reduce long-
term economic growth. in other words, while climate 
change adaptation can reduce these long-term nega-
tive effects of growth, a robust recovery is highly un-
likely. “therefore, our results require a stronger politi-
cal response to the threat of climate change, including 
more ambitious mitigation and adaptation efforts.”

from this point of view, the researchers state that 
they detected evidence of the damage caused by cli-
mate change in the united states from the analysis 
of different economic indicators in 48 us states from 
1963 to 2016.

While some sectors of the us economy may have 
adapted to higher temperatures, us economic activ-
ity remains sensitive to temperature deviations and 
precipitation from its historical norms.

THe economy of clImaTe cHange 
Global temperatures have risen significantly over 

the past half century, and extreme weather, with 
events such as cold and hot flashes, droughts and 
floods, as well as natural disasters, are becoming 
more frequent and severe.

these changes in the distribution of weather pat-
terns are not only affecting low-income countries, 
but also advanced economies. indeed, in september 
2017, while los angeles experienced the biggest fire 
in its history, the states of texas and florida suffered 
from the intensity of the hurricanes.

“a persistent rise in temperature, with changes in 
precipitation patterns and/or more volatile weather 
events, can have long-term macroeconomic effects, 
adversely affecting labor productivity, lowering in-
vestment and harming human health; something that 
is often overlooked in the literature because of the fo-
cus of existing studies on short-term growth effects, 
”says an excerpt from the paper.

climate change can affect the level of production 
(through variable agricultural productivity, for example) 
or the ability of an economy to grow over the long term. 
this is explained by the fact that persistent changes in 
climate variables eventually reduce the overall volume 
of reduced investments and labor productivity.

to support the argument, the economists respon-
sible for the study developed a theoretical growth 
model that correlated the deviations of climate vari-
ables (temperature and precipitation) from their 
historical patterns in real per capita production. in 
short, they sought interconnections between climate 
change and macroeconomic variables.

to measure the damage caused by climate change, 
economists sought to quantify how aggregate eco-
nomic growth is being affected by rising tempera-
tures and changing rainfall patterns. they criticize 
previous literature on the subject because economet-
ric specifications of the climate change-growth rela-
tionship generally do not take into account a theoreti-
cal growth model. “usually, the approach used works 
with regressed real income growth based on a series 
of variables or a developed theoretical model, but not 
subjected to rigorous empirical testing.”

in order not to make this mistake, the model ad-
opted assumes that productivity in each country is 
affected by a common technological factor and coun-
try-specific climate variables, such as average tem-
perature, temperature and precipitation.

the analysis states that if climate variables devi-
ate from their historical norms, the effects on labor 
productivity can be positive or negative, depending 
on the region under consideration. for example, in a 
historically cold region, a temperature rise above its 
historical norm may result in higher labor productiv-
ity, while for a dry region, a fall in rainfall below its 
historical norm is likely to have adverse effects on 
labor productivity.
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THe maRkeT STRIkeS back
here and there, big us companies have been an-

nouncing robust measures in favor of the global cli-
mate. the latest move came from Google, which 
announced on september 19 the largest corporate 
purchase of renewable energy in history. the acquisi-
tion includes a package with 1,600 megawatt contracts 
and 18 new energy deals. together, these operations 
increase their global portfolio of solar and wind farms 
by nearly 50% to more than 5,000 megawatts. this is 
equivalent to the capacity of one million solar roofs. 
When all of these projects are working, Google’s zero-
carbon portfolio will produce more electricity than a 
city like Washington, Dc, or entire countries like lithu-
ania or uruguay consumes in a year.

these new contracts will require the construction 
of $ 2 billion worth of energy infrastructure – includ-
ing millions of solar panels and hundreds of wind tur-
bines across three continents. the renewable energy 
fleet now includes a total of 52 projects, correspond-
ing to $ 7 billion in new construction and the creation 
of thousands of jobs.

 the 18 new contracts spread all over the planet. 
they include investments in the united states, chile 
and europe. in the us, we will buy 720 megawatts (MW) 
of power from solar farms in north carolina (155 MW), 
south carolina (75 MW) and texas (490 MW). this more 
than doubles the capacity of the global solar wallet we 
had so far. in south america, the company is adding an-
other 125 MW of renewable energy capacity to the grid 
that powers the data center in chile. and a sizable chunk 
of renewable energy capacity will be based in europe.

 the chilean contract marks the first time Google 
has made a hybrid energy deal combining solar and 
wind sources. frequently, the windier periods are 
different from the sunnier hours, so this mix will al-
low the chilean data center to rely on zero-carbon 
electricity most of the day.

another action in this direction came from e-com-
merce giant amazon. company founder and ceo Jeff 
bezos has pledged that the company will be carbon 
neutral by 2040, anticipating the paris agreement’s 
climate targets by 10 years, and has encouraged other 
companies to follow in their footsteps, reuters reported.

as part of this commitment, bezos announced the 
purchase of 100,000 electric haulage trucks from 
rivian automotive llc startup, a company in which 
it has part of its capital invested, and has committed 
to using 100% renewable energy by 2030. reducing 
emissions is a challenging goal for technology, which 
delivers 10 billion articles a year. in addition, amazon 
has also planned a $ 100 million reforestation invest-
ment, in partnership with nature conservancy.

buTTeRfly effecT
climate change is, however, a terrible threat to 

countless people and has global reach. it will displace 
at least tens of millions; will disturb farms on which 
billions depend; will dry wells and water pipes; it will 
flood low places as well as higher places over time. 
true, it will also provide some opportunities, at least 
in the short term. but the longer it takes humanity 
to reduce emissions, the greater the dangers and the 
more sparse the benefits - and the greater the risk of 
some truly catastrophic surprises.

among experts, there is almost a consensus: forc-
ing companies to disclose and address their climate 
vulnerabilities will help increasingly concerned in-
vestors allocate capital appropriately. another way is 
to set a robust carbon price in the market to stimu-
late new forms of innovations in cutting emissions. 
Decarbonizing and economics is neither simple nor 
impossible task. the road is driven by incentives that 
drive the market on this journey, a necessary popular 
pressure, and politicians who believe global warming 
is true, albeit quite inconvenient. •
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by Marcelo boechat Morandi
chief executive of embrapa environment
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on september 20, the world witnessed the 
first Global climate strike, initiated by stu-
dent Greta thunberg, who dropped out of 
class every friday as a protest on climate 

issues. the posture infected the world and the pro-
test was scheduled for that date. the main demand is 
the reduction in the use of fossil fuels and the protec-
tion of forests.

at this moment, we cannot stop talking about what 
brazil has been doing in the biofuels sector. from the 
1970s until today, and more intensely in the last de-
cade, with the increase of the flex-car fleet, the coun-
try stopped using 2.15 billion barrels of oil equivalent 
and avoided the emission of 1.34 billion tons. co2eq 
by the use of ethanol.

and the future of biofuels in the country is even 
more promising, with the implementation of renova-
bio, the national biofuels policy, which provides for a 
differentiated treatment for biofuels with lower GhG 
emissions in their life cycle. the main instruments of 
the program are production certification and decar-
bonization credits (cbios). the certification process 
is based on the calculation of the environmental en-
ergy efficiency notes (neea), which takes into ac-
count the biofuel life cycle GhG emissions in relation 
to its reference fossil fuel, individually by producer. 
the association of neea with the volume of biofuel 
will allow the emission of cbios, which will be traded 
in the financial market.

With the program targets by 2029, we will offset 
greenhouse gas emissions using biofuels, which is 
equivalent to planting 5 billion trees, ie all trees in 
Denmark, ireland, belgium, the netherlands and the 
united Kingdom, altogether.

renovabio includes all production matrices for 
ethanol (sugar cane, corn and lignocellulosic material 
- 2G), biodiesel (soy and other oilseeds, beef tallow 
and other waste oils), biomethane (vinasse, animal 
waste and other agroindustrial waste and urban) and 
aviation biofuel.

the program creates an incentive for harness-
ing residual biomass for biofuels production and also 
promotes the improvement of the production environ-
ment and the more efficient use of inputs, fundamen-
tal for the good performance of the production chains 
and the generation of cbios. these biofuels have the 
potential to reduce GhG emissions by 70 to 90% over 
their life cycles when compared to fossil fuels. this 
will bring economic and environmental gains for the 
entire production chain (inputs, machines, etc.) and 
benefits for the consumer and society as a whole. it is 
a policy that promotes win-win.
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renovabio will be an important vector for promot-
ing sustainable land use for biofuels production and 
will ensure that brazil maintains its leading position in 
promoting sustainable agriculture and energy matrix.

for biofuel producers to join renovabio and be 
eligible for cbios, they will have to meet three eligibil-
ity criteria, which relate to sustainable land use:

1. all certified production must come from an area 
without deforestation after the date of enactment of 
the decree regulating renovabio (november / 2018);

2. all biomass production area must be in compli-
ance with the rural environmental registry (car), one 
of the main mechanisms of the brazilian forest code;

3. sugarcane and palm production areas shall be in 
accordance with their current agro-ecological zoning.

RenovabIo goalS
renovabio promotes increased biofuel production 

to more sustainable standards. it provides for a dif-
ferentiated market treatment for biofuels with lower 
greenhouse gas (GhG) emissions in their life cycle, 
by awarding energy-environmental efficiency notes 
(in gco2 eq./MJ), resulting from the technical profile 
of each producing agent. the performance of biofuels 
in terms of GhG emissions is quantified in gco2/MJ 
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corn ethanol; biodiesel; hefa (hydro-processed es-
ters and fatty acids) aviation biokerosene from soy-
bean; Waste biomethane. renovacalc is the carbon 
intensity tool of a biofuel (in gco2 eq./MJ) compared 
to its equivalent fossil fuel. it currently corresponds 
to a set of spreadsheets on the excel platform, con-
taining a database and a specific calculation structure 
for each type of biofuel.

this tool has a robust scientific base, however it is 
easy to use and has sensitivity to the main production 
parameters of biofuels, which allows distinguishing 
producers who invest in improving the environmental 
performance of their processes, promoting the reduc-
tion of GhG emissions. With this instrument, renova-
bio intends to promote the sustainable increase of 
biofuel production in brazil, based on efficiency and 
environmental quality.

With renovabio’s targets by 2029, we will offset 
greenhouse gas emissions using biofuels, equiva-
lent to planting 5 billion trees. it is a public policy that 
unites the economic and environmental aspects of bio-
fuels, promoting the decarbonization of the brazilian 
transport matrix and allowing brazil to be an example 
of innovation and sustainability in the race for the en-
ergy transition that is happening in the world today. •

by the life cycle assessment (lca). although a full 
lca study should cover several categories of envi-
ronmental impact related to the protection of natural 
resources, ecological systems and human health, the 
renovabio program is considered only the category 
“climate change”. renovabio adopts attributional 
lca, considered a descriptive or accounting tech-
nique that aims to attribute to a product, manufac-
tured at a given moment, a share of total pollutant 
emissions and resource consumption in the economy.

the range of the calculations is “from well to 
wheel” (or “from cradle to grave”). in this scope, all 
material and energy flows consumed by the produc-
tion processes and emitted to the environment are ac-
counted for, from the extraction of natural resources, 
acquisition or production and treatment of biomass, 
its conversion to biofuel, until its combustion in en-
gines, including all stages of transport.

the biofuels foreseen in the first phase of renov-
abio, whose production routes are already part of 
renovacalc, are: first-generation sugarcane etha-
nol; first and second generation ethanol in inte-
grated plant; second generation ethanol in dedicated 
plant; sugarcane and corn ethanol in integrated plant 
(“flex”); corn ethanol in dedicated plant; imported 
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by Kailash satyarthi
nobel peace prize laureate, is honorary president  the Global March 
against child labour and the founder of bachpan bachao andolan.
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on september 24-25, world leaders will at-
tend a united nations summit in new York 
to review progress toward the un’s 17 sus-
tainable Development Goals. this will be 

the first un summit on the sDGs since the adoption of 
the 2030 agenda in september 2015. since then, we 
have collectively made progress toward a more peace-
ful, safer, healthier, and more prosperous world. sadly, 
however, we are currently on track to miss most of the 
sDGs and targets related to children – without which 
the fulfillment of the 2030 agenda can remain only a 
distant dream.

today, some 50 million children worldwide are 
without safe shelter because of the migrant and refu-
gee crisis. around 152 million children are laborers. 
some 262 million children and youth do not attend 
school. almost 428 million children under the age of 
ten live in poverty. these are not mere numbers. these 
are our children, and they are human beings.

simply continuing with current efforts will not im-
prove these numbers significantly. to get the 2030 
agenda back on track, world leaders must be honest, 
bold, responsible, and compassionate, and their gov-
ernments and organizations must invest adequately in 
our children.

after often-lackluster global efforts to meet many 
of the un’s earlier Millennium Development Goals, 
particularly those concerning children, poverty, and 
education, a lot of hopes are resting on the sDGs. 
Many campaigners, including me, worked hard to in-
clude sDG 8.7 (which aims to end child labor in all its 
forms by 2025) and other child-related goals in the 
2030 agenda.

but if current trends hold, there will still be 121 mil-
lion child laborers in 2025. in 2030, 225 million chil-
dren and youth will not be going to school, and 6% of 
the world’s population will still be living in extreme pov-
erty. that would mean the world fails to achieve sDG 
8.7, sDG 1 (no poverty), and sDG 4 (quality education), 
leaving millions of children vulnerable to unimaginable 
violence and exploitation. and each lost childhood will 
represent a missed opportunity for humankind.

although many governments have reported prog-
ress toward meeting the sDGs, some are merely 
cherry-picking individual goals and leaving vital is-
sues such as child labor and education off their pri-
ority lists. because voluntary national reviews clearly 
are not serving their purpose, we now need manda-
tory reviews of governments’ progress toward all the 
sDGs, with strict targets, deadlines, and accountability 
for all stakeholders. the un should demand (and then 
support) clear and concrete plans from governments, 

with evidence that they are implementing their com-
mitments on all child-related goals.

above all, policymakers must take steps to break 
the vicious circle of child labor, poverty, and illiteracy 
– what i called, many years ago, the “triangular para-
digm.” every child laborer works in place of an adult, 
and is compelled to remain illiterate, unskilled, and 
poor. this leads to intergenerational poverty, which 
needs to be tackled systematically.

the un, european union, international agencies, 
and national governments should therefore adopt four 
main priorities. first, they must invest more in social-
protection schemes for adults, because these also 
clearly benefit children and make them less vulnerable. 
brazil’s bolsa família program, or the Midday Meal 
scheme and Mahatma Gandhi national rural employ-
ment Guarantee in india, are good examples of this.

second, policymakers should strive to provide 
decent working conditions for adults, thereby help-
ing children enjoy their childhood to the fullest. they 
should focus on creating more jobs, reducing inequali-
ties, implementing national minimum wages, and en-
suring that women receive equal pay for equal work. 
because more than 60% of global employment is in 
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the informal economy, this will be a herculean task. 
Governments and businesses must take steps to for-
malize the economy so that public bodies and law-en-
forcement agencies can implement and monitor labor 
standards and working conditions.

third, governments must do more to give ado-
lescents the skills they need, thereby ensuring their 
smooth transition into the labor force once they reach 
employment age. in addition, national and international 
youth groups should be inclusively represented in de-
cision-making at all levels of the sDG process.

finally, world leaders should remember that a good 
education is the perfect antidote to child labor and pov-
erty. today, many developing countries still lack the 
basic infrastructure and facilities to provide effective 
learning environments in which children can do well. 
in sub-saharan africa, for example, less than half of 
primary and lower secondary schools have access to 
electricity, the internet, computers, and drinking water.

in order to achieve the goal of inclusive and eq-
uitable quality education for all (sDG4), annual global 
spending on education must increase from $1.2 trillion 
now to $3 trillion by 2030. this will require additional 

multilateral and private-sector financing, especially for 
governments in poorer countries.

My biggest fear is that without the necessary 
funds, collective political will, and sense of urgency, 
the sDGs will remain a beautifully drafted charter of 
unfulfilled wishes. but i refuse to accept that the world 
lacks the resources or the capacity to meet the goals 
– especially in a year when we are celebrating the cen-
tenary of the international labour organization and the 
30th anniversary of the un convention on the rights 
of the child.

recently, i attended the nobel peace summit in 
Mexico along with 29 other individual and organiza-
tional recipients of the peace prize. My fellow laure-
ates agreed that global sustainability and peace are 
possible only if we ensure the freedom, safety, and 
education of all our children.

i therefore earnestly call upon the un, heads of 
governments, and all concerned stakeholders in new 
York this week to reinvigorate their commitment to the 
2030 agenda, and particularly those goals concerning 
children. a world that does not protect its youngest 
people will be anything but sustainable. •
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an endless bottleneck
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by Wagner cardoso
infrastructure Manager at the national confederation of industry (cni)
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sanitation is the most backward infrastruc-
ture sector in brazil. about 100 million bra-
zilians do not have access to sewage col-
lection and 17% have no water supply. poor 

sanitation is a picture of a nineteenth-century brazil.
there are several important factors that under-

mine the development of the sanitation sector in bra-
zil: lack of proper planning; the insufficient volume 
of investments; severe management deficiencies in 
many companies in the industry; the low technical 
quality of the projects; and the difficulty in obtaining 
financing and permits required for the works.

the high dispersion of the sector and the large 
number of players involved make the development 
and enforcement of public policies even more chal-
lenging. structural changes need to reach and sen-
sitize, for example, the more than 5,000 brazilian 
municipalities. the municipalities also face greater 
difficulties in qualifying attraction of qualified tech-
nical personnel, hindering a leap in quality and in-
novation in sanitation services, as can be observed 
throughout this article.

sanitation indicators in brazil show a startling 
picture. the overall situation of the sanitation sector 
is not satisfactory even for the water supply, which 
has been virtually stagnant for 4 years. in the case 
of sewage collection, there is an evolution, but still 
very slow. the national plan for basic sanitation 
(plansab) sets the goals of universalization of wa-
ter distribution services and sewage collection and 
treatment for 2033. the term of universalization of 
water service is 2023.

however, when we evaluate the evolution of the 
services provided by these services, we see that if 
there are no new actions that change the conduct of 
public policies for the sector, none of the goals will 
be met. the percentage of the population with wa-
ter supply in 2017 was 83.5% and has presented an 
average annual growth of 0.3 percentage point since 
2013. in the analysis of the best-adjusted trend curve, 
it is not possible to observe the reach to universaliza-
tion. in the next 50 years. the level of care is well 
below the goals defined in the national plan for basic 
sanitation (plansab).

the percentage of the population with sewage col-
lection shows an even worse situation. in 2017, about 
52.4% of the population had access to a sewage col-
lection system. the average annual growth between 
2013 and 2017 was 0.9 percentage points per year, 
three times higher than the average observed in wa-
ter supply. by analyzing the best-fit trend curve, it can 
be seen that universalization may occur after 2065.
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HISToRIc
unlike other infrastructure sectors, sanitation has 

a very peculiar feature: the lack of competition. con-
ceived in the late 1960s and formalized in 1971, the na-
tional plan for basic sanitation (planasa) established, 
at the federal level, the centralization of planning and 
financing activities, and at the state level, the decen-
tralization of service delivery. With this, it stimulated 
the creation of state-owned companies through the 
designation of federal funds. in this context, the fi-
nancial sanitation system (sfs) was created under 
the management of the national housing bank (bnh). 
since the union has the planning and control of the 
national sanitation policy through bnh, it was up to 
the states to perform the services through the state 
basic sanitation companies (cesbs).

even so, some municipalities maintained control 
of their sanitation systems through municipalities or 
municipal companies. the original jurisdiction was 
municipal, delegated to cesbs by means of an adhe-
sion contract or agreements signed between them. 
planasa represented a mixed model, being developed 
at the municipal and state levels, but dependent on 
federal resources.

only from 2007 did a new institutional framework 
in which foreign regulation was introduced. With the 
stabilization of the economy in the mid-nineties, over-
coming the external debt crisis and fiscal recovery of 
the union and subnational spheres, the conditions for 
setting up a new institutional framework for the sec-
tor improved.
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municipalities would be well served by increasing 
private participation, for example, shows how much 
the desire to maintain the status quo of the sector is 
above the interest of expanding and improving brazil-
ian sanitation. the facts show another reality: about 
58% of private company concessions are in munici-
palities with less than 20,000 inhabitants.

the controversy involved with the possibility of 
competition is inadmissible when observing the situ-
ation of brazilian sanitation. the model, which already 
lasts half a century, clearly failed and was unable to 
meet the population. the fact is that more than 3,000 
children under the age of 5 die each year in brazil due 
to gastrointestinal infections caused by poor sanita-
tion. since the issuance of a first provisional mea-
sure attempting to overhaul the industry’s regulatory 
framework in July 2018, more than 680,000 people 
have been infected with dengue, a disease directly 
associated with poor sanitation.

InduSTRy pRopoSalS
in this context, the national confederation of in-

dustry defends two crucial changes to increase com-
petition in brazilian sanitation:

Define a federal agency responsible for structur-
ing clear and effective regulatory guidelines in the 
sector.

Despite the existence of 49 regulatory agencies, 
about 48% of brazilian cities do not have or are not 
linked to one of them. in general, existing agencies 
are insufficiently structured and do not meet the mini-
mum requirements for proper regulation, such as de-
cision-making autonomy, financial independence and 
skilled technical staff.

establishing the competence for a federal regu-
latory agency to define regulatory guidelines for the 
sector, linking alignment with those guidelines with 
access to federal resources creates incentives for 
improving the regulatory quality of public sanitation 
service delivery.

cReaTe compeTITIve ISonomy beTween THe 
publIc and pRIvaTe SecToR (compeTITIon)

unavailability of public resources will not allow 
companies without investment capacity to expand 
water and sewage services. Maintaining improper 
contracts with infinite extensions restricts the entry 
of new agents in the sector. the aim is to allow com-
petition and thus to end the inertia of contracts, while 
the population and the environment suffer from the 
absence of the most basic service to human dignity: 
water supply, collection and treatment sewage. •

although slowly and incompletely, law no. 11,445 
/ 07 laid the foundations of the new sanitation frame-
work, designating general guidelines for the estab-
lishment of technical standards, rules to regulate the 
relationship between more than one provider operat-
ing in the same municipality, as well as legal struc-
tures and guarantees that have created greater stabil-
ity for investments and financing in the sector.

Despite formal changes, in practice, we current-
ly see an institutional structure similar to the plan 
devised in the 1970s. state companies account for 
about 73% of the market, with delegations based on 
so-called program contracts, which do not set clear 
targets for investments or service and are constantly 
renewed without a systemic assessment of the qual-
ity and efficiency of the service provided.

a new mechanism is needed for sanitation devel-
opment. the lack of competition affects the expan-
sion of service and investments and the management 
capacity of the sector. in addition, the current fiscal 
context reinforces the need for increased private par-
ticipation (currently serving 9% of the population). 
unavailability of public resources will not allow com-
panies without investment capacity to expand water 
and sewage services.

ReTHInkIng THe cuRRenT model
the sanitation sector presents several obstacles to 

increase the efficiency and universalization of services. 
the current sector model, established 50 years ago and 
mostly governed by program contracts - without bid-
ding, in which state sanitation companies are respon-
sible for water and / or sewage services in 73% of bra-
zilian municipalities, has not been able to satisfactorily 
expand the provision of water and sewage services.

the definition of the sanitation business model de-
pends on a number of aspects: demographic density, 
per capita income, already installed network, etc. and 
the solution of brazilian sanitation depends on hybrid 
models in which public provision, full concession and 
public-private partnerships complement each other 
according to the characteristics of the area in which 
the service will be provided.

as in other infrastructure sectors, competition 
must enable the population to have access to the best 
service providers with clear service and investment 
goals and with properly regulated tariffs. this is the 
only instrument capable of ensuring the best service 
possible, focusing on economic and financial rational-
ity, quality and universalization.

Many myths and misconceptions have been spread 
about this issue. the idea that only rich and large 
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brazilian labor productivity is low compared 
to developed countries and even relative to 
some latin american countries, such as 
chile. Moreover, after a period of postwar 

convergence with the united states, brazilian pro-
ductivity has grown little since 1980, which has re-
versed the convergence trajectory towards the tech-
nological frontier.

recent literature has emphasized the importance 
of analyzing productivity behavior in different sectors 
of the economy to understand the evolution of aggre-
gate productivity. in particular, it is argued that the 
service sector, or some of the activities that make 
up the sector (traditional services), are less dynamic 
than segments of the manufacturing industry and the 
service sector itself (modern services). as the ser-
vice sector tends to absorb the largest share of em-
ployment throughout the development process, the 
evolution of its productivity becomes crucial to the 
dynamics of aggregate productivity.

on the other hand, several authors argue that 
there are significant differences in sectoral produc-
tivity between countries. in particular, service sector 
productivity in developed countries is much higher 
than in developing countries. the same is true for in-
dustry and agriculture, although there is evidence of 
convergence in manufacturing industry productivity.

our goal is to make international comparisons of 
sectoral productivity and analyze to what extent low 
productivity in brazil is associated with differences 
in the level of sectoral productivity or employment 
share in each sector. for this, we use productivity 
and employment data from economic activities and 
from the three major sectors: agriculture, industry 
and services. Moreover, given the heterogeneity of 
the service sector, we will adopt a breakdown of this 
sector into traditional and modern services.

to assess the relative importance of employment 
allocation and sectoral productivity level for aggre-
gate productivity behavior, we will do two counter-
factual exercises. the first modifies the distribution 
of brazilian labor between sectors, preserving the 
productivity of each sector. the second alters the 
productivity of each sector and maintains the inter-
sectoral distribution of labor.

ScenaRIoS
potential productivity gains exist if labor alloca-

tion in brazil approaches that observed in developed 
countries. in particular, if the proportion of the popu-
lation employed in each sector were equal to that of 
Great britain, our productivity could increase almost 

2.5 times. the only countries whose labor allocation 
would reduce brazil’s productivity are india, china, and 
indonesia. this is due to the fact that these countries 
have a much larger share of the labor force in agricul-
ture - 53.7%, 38.1% and 39.0%, respectively, compared 
to 17.4% in brazil - which is the sector with the lowest 
level of productivity in the brazilian economy.

if brazil had the same allocation as the employed 
population observed in the united states, our produc-
tivity would increase by 68%. although a significant 
improvement, it is far from eliminating the difference 
actually observed, as us productivity is about 6 times 
higher than brazil’s. Doing a similar exercise using 
sectoral employment allocation in south Korea, we 
observed that brazilian productivity would increase 
by 62%, while the observed ratio between Korean and 
brazilian productivity is 3.6. comparing with Mexico, 
as its labor allocation does not differ much from bra-
zil, there would only be a small increase in brazilian 
productivity if we had Mexico’s sectoral distribution of 
employment.

if brazil had the employment composition of the 
united states, our industrial productivity would have 
increased by 34%. however, as the productivity ratio 
between the united states and brazil in the sector is 
5.7, the productivity of brazilian industry would remain 
far from the frontier. similarly, the potential productiv-
ity gain of brazilian services, if we had an equal alloca-
tion of employment among the 17 us service activities, 
would be significant (56%), but far from eliminating the 
productivity gap between the two countries.

an interesting result is that the productivity gain 
associated with a reallocation of employment to more 
productive sectors is greater when we take sectoral 
allocation of employment in developed countries such 
as the united Kingdom, ireland and the united states, 
and lower compared to countries in lower per capita 
income such as Mexico, china and india. in fact, the 
correlation between productivity gain and per capita 
income is 0.57, indicating that richer countries have, 
on average, a more concentrated labor allocation in 
higher productivity sectors.

concluSIon
We made international comparisons of sectoral 

productivity and analyzed to what extent low produc-
tivity in brazil compared to other countries is associ-
ated with differences in the level of sectoral produc-
tivity or sectoral employment allocation. the results 
show that brazilian productivity is much lower than 
that of developed countries in the three major sec-
tors: agriculture, industry and services. in particular, 
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More detailed research for the service sec-
tor using a specific ppp index showed that service 
productivity in brazil is low compared to developed 
countries, both in aggregate terms and in their tradi-
tional and modern service components. specifically, 
the productivity of modern services in brazil corre-
sponds to the productivity of traditional services in 
developed countries.

in addition to being low in absolute terms, brazilian 
productivity in traditional and modern services is lower 
than expected for countries with similar per capita in-
come levels. the results indicate that if the productiv-
ity of services in brazil were equal to those expected 
for countries with the same per capita income level, it 
would be about 75% higher and would have increased 
over the period 1995-2009, in contrast to the observed 
productivity, which became stagnant.

the main conclusion is that while there are po-
tential gains from relocating the employed population 
to more productive sectors, low brazilian productiv-
ity is much more associated with low productivity in 
all sectors. that is, it is a systemic problem and not 
something associated with specific sectors.

recent literature investigates to what extent the 
distribution of productivity between firms affects the 
productivity of each sector and the economy as a 
whole. in particular, there is evidence that in develop-
ing countries the proportion of underproductive firms 
is much higher than in developed countries. in this 
sense, a next step of the research presented in this 
paper will be to analyze to what extent low sectoral 
productivity in brazil is associated with the existence 
of a large number of very low productivity firms and 
limited growth potential. •

the productivity of the united states is about 14 times 
higher than that of brazil in agriculture, 5.7 times in 
industry and 5.4 in services. the distance from the 
average of developed countries is smaller, but still 
very significant, with a productivity 5.3 times higher 
than brazil’s in agriculture, 2.7 times in industry and 
3.0 in services. brazilian productivity is also lower 
than that of countries with similar per capita income 
levels, especially in the service sector.

another factor contributing to our low aggregate 
productivity is the high proportion of labor in less 
productive sectors such as agriculture, although 
these differences in sectoral employment allocation 
are partly related to changes in consumption pat-
terns related to the per capita income level. capita. 
the participation of agriculture tends to fall along the 
development process, with a corresponding increase 
in employment in industry and services.

the analysis reveals that while brazil’s productiv-
ity may increase if our sectoral labor allocation ap-
proaches that of developed countries, the potential 
gains are much greater if our sectoral productivity 
converges to the level observed in these economies. 
in particular, if brazil had the same allocation as the 
employed population observed in the united states, 
our productivity would increase by 68%. on the other 
hand, if brazil had the same productivity as the united 
states in all sectors, our productivity would increase 
by 430%, reducing much of the distance between the 
two countries. if we consider the average of devel-
oped countries as a basis for comparison, the pro-
ductivity increase would be about 50% if brazil had 
the same sectoral employment allocation and 192% if 
our productivity was equal across all sectors.
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