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RESUMO 

 

 

 
Capitalismo e meio ambiente, para muitos, são vistos como extremos opostos. Umas das 

intenções deste trabalho é discutir como esse conflito se desenvolve e apresentar possíveis 

soluções, tendo um caso empírico como o Brasil Mata Viva para representar a discussão teórica 

realizada. No entanto, não é central ao trabalho explorar o conflito entre capitalismo e meio 

ambiente, mas sim apresentar uma realidade que possibilitou a junção harmônica de ambos. Há 

duas teorias centrais; o ambientalismo de livre mercado e análise do discurso ambiental. 

Primeiramente, é realizada uma exposição do ambientalismo de livre mercado e seus conceitos, 

preparando a dimensão teórica utilizada para estudar o Brasil Mata Viva. Segundamente, a 

análise do discurso ambiental é discutida, onde as categorias de análise são apresentadas. Logo 

após é realizado a apresentação do Brasil Mata Viva, sua história, atuação e relações com a 

sociedade. Finalmente, os dados são debatidos conforme os métodos propostos pelo 

ambientalismo de livre mercado e a análise do discurso ambiental, com as relações da 

organização com o mercado, figuras institucionais públicas, comunidade e meio ambiente são 

centrais. Os resultados mostram uma combinação contraditória, apesar de bem-sucedida, 

inerentes ao contexto estudando que desafiam as concepções teorizadas. 

 

 

Palavras chave: meio ambiente, livre mercado, economia ambiental, sociologia do meio 

ambiente, empreendedorismo ambiental, libertarianismo. 

  



  

ABSTRACT 

 

 

Capitalism and the environmental, for many, are seen as extreme opposites. One of the 

intentions in this work is to discuss how this conflict is developed and to show solutions for it, 

having the case of Brasil Mata Viva to represent the realized theoretical discussion. However, 

it is not central to this work to explore the conflict between capitalism and the environment, but 

to show a reality where both were put together harmonically. This work has two main 

theoretical focal points: free market environmentalism and environmental discourse analysis. 

Firstly, an exposé about free market environmentalism and its main concepts was made, paving 

the way the theory used to study Brasil Mata Viva. Secondly, the environmental discourse 

analysis is debated, and is shown its categories. Right after, an presentation of Brasil Mata Viva 

was realized, showing its history, actions and relations with society. Finally, the data obtained 

is discussed in the light of the methodologies given by the theories of free market capitalism 

and environmental discourse analysis where markets, relations with institutional public figures, 

community and the environment are central. The results show a contradictory combination, 

although successful, rooted by the studied context which challenges the theorized conceptions. 

 

 

Keywords: environment, free market, environmental economics, environmental sociology, 

environmental entrepreneurship, libertarianism. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo das relações econômicas no meio ambiente configura um dos tópicos mais 

comuns dentro da área de Ciências Ambientais. Diferentes disciplinas como a ecologia, 

sociologia, história, economia e educação têm produzido trabalhos com a temática ambiental 

que abarcam séculos de investigação da ação humana no manejo e conversão de recursos 

naturais. Na década de 1990, depois de duas décadas de trabalho teórico, os professores Terry 

Anderson e Donald Leal apresentaram sua obra Free Market Environmentalism (1991) onde   

o conceito de ambientalismo de livre mercado (ALM) foi apresentado e defendido através de 

diversas observações empíricas. Desde então, essas ideias foram aceitas por setores da 

sociedade e implementadas de forma gradual (ANDERSON e LEAL, 1997; 2015). 

No Brasil, devido a motivos que não serão abordados neste trabalho, o ambientalismo 

de livre mercado ainda é um conceito pouco conhecido. É interessante observar que o 

conceito já é discutido e tem contribuído empiricamente em países vizinhos como Chile e 

Colômbia no caso da mineração (MASTERS, 2012). 

Neste trabalho, o primeiro o objetivo é contribuir com a divulgação do ALM na 

língua portuguesa. Assim como outros autores em diferentes países, como Chile e EUA, tal 

conceito é apresentado na perspectiva de um empreendimento local que tem mostrado práticas 

similares com o que é descrito pelos teóricos, assim como discutir características específicas 

da região que influenciam as relações institucionais. É importante ter em mente que a simples 

exposição conceitual teria pouca utilidade transformadora e empírica no Brasil, pois todos 

os estudos de caso realizados pela comunidade científica nessa perspectiva até agora retratam 

exemplos de empreendimentos que possuem outras realidades econômicas, sociais e 

políticas. 

Em conjunto com a base teórica iniciada por Terry Anderson e Leal, outro autor de 

fundamental importância para este trabalho é John Dryzek (1997; 2005; 2013) e sua análise 

do discurso ambiental. Seu trabalho difere das escolas tradicionais de análise de discurso e 

análise crítica do discurso, as quais estão primariamente preocupadas com a estrutura 

linguística discussões pós-modernas que não têm respaldo na realidade, muito menos no caso 

aqui estudado. A análise do discurso ambiental é uma metodologia que se utiliza da temática 

do meio ambiente para reflexionar acerca de questões políticas, sociais, ideológicas, 

econômicas e ambientais, sendo esse o ponto de partida e não apenas uma categoria de 

análise. A análise do discurso ambiental também é pouco utilizada na comunidade científica 
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brasileira, sendo o segundo objetivo deste trabalho ajudar a avançar na discussão dos 

discursos ambientais através dessa corrente teórica. 

A escolha do Brasil Mata Viva (BMV) tem como justificativa analisar como os 

conceitos de ALM são refletidos neste caso regional, mostrando assim as diferenças e pontos 

que podem ser debatidos, criticados e melhorados. O Brasil Mata Viva, a princípio, é um 

caso de empreendedorismo que se coaduna com as categorias apresentadas por Anderson e 

Leal (1997), que serão apresentadas durante o trabalho, e que possui características inerentes 

do cenário socioeconômico e político local. A organização surgiu no Mato Grosso e logo 

expandiu sua influência nos estados vizinhos, usufruindo de relações e situações que 

promoveram seu relativo sucesso. 

O central, e terceiro, objetivo é entender quais são as relações do BMV com o 

mercado, e como elas influenciam as outras esferas sociais associadas aos atores políticos, 

comunidade e meio ambiente. O Brasil Mata Viva é a princípio uma manifestação empírica 

do ALM, sendo que princípios centrais como a criação de incentivos, oposição às políticas 

de comando e controle e proposição de novas soluções com diretrizes de mercado estão 

presentes. A organização também buscar se posicionar no debate social, onde seus discursos 

buscam refletir suas opiniões nos cenários político, econômico e ambiental. Uma análise 

extensiva das características apresentadas pelo BMV será realizada neste trabalho, com o 

intuito de comprovar se a hipótese inicial de adequação teórica do objeto é correta. Os 

resultados mostram um cenário contraditório, tanto em termos conceituais quanto empíricos. 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta as bases teóricas do ambientalismo de 

livre mercado, onde é discutido seu surgimento, contexto de onde foi desenvolvido e sua 

consolidação. Também é discutido de forma breve ramos de mais recente interesse ao 

ambientalismo de livre mercado; o institucionalismo econômico e o empreendedorismo 

ambiental. Esse é um capítulo longo, pois foi preciso fazer uma discussão compreensiva de 

todos os pontos importantes da teoria aqui defendida. 

No segundo capítulo é feita a apresentação da análise do discurso ambiental, seguida 

no capítulo 3 pela discussão da metodologia utilizada. No quarto capítulo é realizada a 

caracterização do Brasil Mata Viva e sua história, área de atuação, métodos, produtos e ideias 

gerais. O quinto capítulo é dedicado à análise dos dados, sempre tendo como referência o ALM 

e a análise do discurso ambiental. Tal capítulo configurou-se em um desafio teórico. Como 

já discutido, apresentar as teorias aqui propostas sem fazer a necessária consideração de 

aspectos inerentes do objeto de estudo não teria utilidade ao debate científico. Os resultados 
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mostram que o BMV é um caso mais complexo do que o que foi assumido anteriormente. As 

conclusões mostram um cenário contraditório, tanto em termos conceituais quanto empíricos. 
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1. AMBIENTALISMO DE LIVRE MERCADO 

 

A universidade de Chicago com seus fortes movimentos cravados nas escolas de 

escolha pública, de economia e de direito, é o ponto de partida para o desenvolvimento da 

teoria do ambientalismo de livre mercado, assim com sua agenda política e projetos iniciais. 

Segundo Anderson e Leal (1991), professores e estudiosos da escola econômica de Chicago 

tais como Ronald Coase, Friedrich Hayek, James Buchanan e Milton Friedman, são as 

principais referências para a expansão do movimento no aspecto ideológico. A escola 

austríaca de economia também teve sua parte, onde estudos de intelectuais influentes como 

Carl Menger, Ludwig von Mises e Murray Rothbard tiveram grande impacto para o 

desenvolvimento teórico de uma perspectiva ecológica do livre mercado. 

Com base nos princípios liberais dessas escolas – tais como Estado mínimo, 

separação dos poderes, direitos naturais e propriedade privada –, os pensadores do 

ambientalismo de livre mercado inicialmente concentraram seus trabalhos na crítica ao papel 

do governo nas tomadas de decisões em relação aos assuntos ambientais, especialmente o 

trabalho de agências federais na gerência de terras e recursos públicos. Muitas dessas 

agências foram criadas no ápice da era progressista e de ideais perpetuados por Keynes e 

seus estudantes (ANDERSON e LEAL, 2001). É importante deixar claro neste primeiro 

momento que o ALM de não está calcado ideologicamente dentro do liberalismo, mas sim 

do libertarianismo. O libertarianismo é uma ideologia política e econômica que compartilha 

os princípios básicos do liberalismo, entretanto com maior defesa do estado laissez-faire, onde 

as regulações, subsídios, taxas – ou a presença do Estado, de fato – é inexistente. Também, 

assim como a escola keynesiana, a escola de Chicago é baseada em princípios universais da 

economia, compartilhados por todos, que podem ser resumidos em: 

1. Não é possível ter tudo devido à escassez. É necessário tomar decisões; 

2. As escolhas requerem que uma coisa seja renunciada em favor de outra, ou seja, 

em tudo há custos de oportunidades envolvidos; 

3. Ao tomar decisões, é colocado na balança os custos e benefícios individuais, não 

necessariamente os coletivos; 

4. Por isso, custos e benefícios – os incentivos – afetam decisões individuais e de 

grupo. 

O ponto de discordância entre essas escolas está no modo de pensar o papel do 
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governo e como as transações de mercado (as trocas voluntárias) absorvem os custos e 

benefícios das decisões individuais. Essa é uma questão que está no centro do pensamento do 

ambientalismo de livre mercado, que foi desenvolvida ao decorrer deste capítulo. 

Anderson e Leal (1991) exemplificam: quando uma pessoa compra um quilo de bacon, 

o preço de mercado é composto pelos custos de transporte, produção, propaganda e até 

mesmo o abatimento do porco. Mas talvez tal preço não reflete os custos que os vizinhos do 

abatedouro têm para amenizar o odor ou o barulho. Quando uma pessoa doa parte de sua 

fortuna para financiar habitats de vida selvagem, individualmente recebe satisfação pessoal, 

um benefício, em sua doação. Porém diversas pessoas também receberão benefícios com o 

aumento da vida natural e da preservação do espaço aberto. Portanto, aqueles que não doaram, 

mesmo assim são beneficiados. Em suma, a preocupação é de que quando os custos não são 

considerados, muito de algo bom como bacon será produzido porque outros também pagam 

pelo seu custo. E quando os custos de benefícios não são levados em consideração, muito 

pouco de algo bom como a preservação de um habitat de vida selvagem será oferecido, porque 

esses benefícios também são apropriados por aqueles que não pagam por eles. 

A escola keynesiana entende que as decisões tomadas em ambiente privado são falhas 

no sentido de considerar os custos e benefícios de uma transação. Tal processo foi 

denominado de “falhas do mercado” e, para os keynesianos, é papel do governo de corrigi-

las. Tomados pela crença de que os governos são órgãos imparciais e sem auto interesse, 

supostamente o oposto do que o mercado é, tais ideias foram perpetuadas por esses estudiosos. 

No entanto, com ajuda dos escritos de Friedman e seus parceiros da escola de Chicago, assim 

como Mises e seus alunos, economistas e ecólogos se dedicaram a estudar as ações do 

governo em questões ambientais e concluíram que os keynesianos não poderiam estar mais 

errados. Não apenas existiam “fracassos do mercado”, calcados fortemente no corporativismo 

e na concessão de benefícios provenientes de lobby político, mas também “fracassos do 

governo”. Aos poucos uma nova proposta de pensar o meio ambiente foi sendo desenvolvida 

(ADLER, 2000). 

Thurow (1980), notório keynesiano, entende que um meio ambiente saudável é 

constituído por boas práticas econômicas e serviços que não podem ser alcançados sem ação 

coletiva. Mercados, por seu caráter individualista, não são capazes de alcançar tais objetivos. 

Porém, como evidenciado por Anderson e Leal (2015), tal afirmação não condiz 

necessariamente com a realidade. Segundo esses autores, um indício de problemas 

ambientais não é o fracasso do mercado, mas sim a ausência dele, isto é, a inexistência da 
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propriedade privada, o motivo de ser dos mercados. 

A cultura institucional que refletiu métodos progressistas e a “administração 

científica” dos recursos públicos, ambos gerenciados de forma falha por governos, inspirou 

as ideias propostas pelo ambientalismo de livre mercado. 

Um elemento importante do ambientalismo de livre mercado é a crítica ao sistema 

de valores que são difundidos pelo movimento ambientalista tradicional. Tal movimento é 

conhecido por sua hostilidade à ideia de que o mercado pode atuar em questões ambientais, 

por vezes defende o modelo centralizado e generalizado dos governos, um dos principais 

causadores de problemas do meio ambiente. Em alguns casos existe o simples desgosto 

moral em relação ao mercado, um antagonismo ao sistema capitalista em geral (YANDLE, 

1983). 

Sobre o movimento ambientalista tradicional, foi escolhido aqui fazer referência ao 

trabalho de Neto (2006). Diversos grupos fazem parte desse movimento, sendo que esse autor 

alavancou as concepções filosóficas dos mesmos, que são: ambientalistas radicais, 

biorregionalistas e os ecologistas socialistas. A escolha de classificar como tradicional se 

deve ao fato do ambientalismo de livre mercado ser um movimento de recente incumbência. 

Os ambientalistas radicais consideram que a ação importa mais que a teoria. Não é 

preciso deliberar com as diferentes áreas da sociedade, mas sim usar da ação direta que, 

segundo eles, é a única forma de salvar o meio ambiente. A ação direta consiste na 

desobediência civil (protestos, barreiras humanas, boicotes), destruição da propriedade 

privada (destruição de máquinas, cercas, equipamentos) e a ecossabotagem (ecoterrorismo). 

O biorregionalismo tem a localidade como ponto essencial. Assim como o 

ambientalismo de livre mercado, essa corrente sugere que o Estado deve exercer uma função 

diferente dentro das questões ambientais. A diferença é que o aparato estatal não é 

substituído pelo mercado, mas sim por comunidades locais que deliberam entre si a fim de 

encontrar soluções para os conflitos ecológicos. Para os biorregionalistas, é preciso ter uma 

identidade local forte para que a ecologia seja respeitada. 

Os ecologistas socialistas acreditam que o capitalismo é danoso ao meio ambiente, uma 

vez que o proletariado não é dono dos meios de produção. Diferentemente dos ambientalistas 

radicais e semelhante ao ambientalismo de livre mercado, os ecologistas socialistas 

acreditam na formulação de teorias com forte respaldo cientifico. Apesar de acreditarem em 

concepções tradicionais do marxismo, como a crítica aos modos de produção – não é interesse 
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deste trabalho em aprofundar sobre esse tema, já explorado por milhares de autores pelo 

mundo –, existe uma defesa por uma reforma ideológica, onde o ser humano não é o centro 

do debate, mas sim a natureza. 

Existem diversos outros grupos ambientalistas, porém esses são os que estão em 

constante debate com o ALM, além de não ser objetivo aqui demostrar a polissemia do 

ambientalismo, mas sim expor o que é o ambientalismo de livre mercado. 

Para contrapor as posições dos grupos supracitados, os ambientalistas de livre 

mercado preocupam-se em examinar os objetivos ambientais apropriados e as melhores 

formas de serem alcançados, objetivos esses que serão exemplificados conforme a evolução 

desta dissertação. É importante salientar que, mesmo tendo origem em complexas teorias 

econômicas, políticas e filosóficas, a experimentação de conceitos e propostas desta escola 

são prósperas e contínuas (ANDERSON e LEAL, 2015). 

Um dos primeiros a escrever sobre a funcionalidade e a importância dos direitos de 

propriedade privada num sistema econômico foi Coase (1960). Seu argumento central é de 

que os direitos de propriedade devem ser instrumentados ao ponto de reduzir os custos de 

transação na economia e, sendo isto feito, não existiriam mais os “fracassos” do mercado. Um 

mecanismo burocrático de regulação do governo não teria função, o sistema de direitos de 

propriedade atuaria em muitos casos como meio de internalizar as externalidades 

(DEMSETZ, 1967). 

Yandle (1983) afirma que ao dedicar-se aos ensinamentos de Chicago, a principal 

contribuição do ambientalismo de livre mercado é dar ênfase ao papel dos direitos de 

propriedade privada para a proteção do meio ambiente. Refletidos são os problemas 

ambientais devido à existência de sistemas pateticamente fabricados – ou até mesmo 

inexistentes – de direitos de propriedade. Uma “tragédia dos bens comuns”. 

Menger (1936) tratou brevemente sobre o conceito de bens comuns, porém Mises 

(1940) e Hardin (1968) evoluíram o debate, que teve seu ápice com Ostrom (2012) e seu 

conceito de tragédia dos bens comuns. O conceito é amplamente usado no ambientalismo de 

livre mercado, a fim de exemplificar como a ausência de direitos de propriedade privada levam 

à má gestão dos recursos naturais e a superexploração. 

Hardin (1968), ao tentar exemplificar a tragédia dos bens comuns, cita um pasto que 

é de propriedade compartilhada, de comum uso. No pasto cheio, um vaqueiro coloca mais 

um animal, recebendo todo os benefícios que sua ação lhe proporcionará, mas não arca com o 
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custo de usar mais espaço. O custo será compartilhado e pago por todos aqueles que também 

usam   o pasto, que é um bem comum, e colocam suas vacas lá. Na medida que o tempo 

passa, como produto do uso contínuo do benefício, a vegetação ficará escassa e, enfim, o pasto 

será destruído. Simplificando, aquele que introduz uma nova vaca no pasto recebe os 

benefícios apesar de não pagar por eles ou pelas ações do animal. Na propriedade de bem 

comum, de acesso público, cada indivíduo tem um incentivo para suas ações, que também 

são custosas a todos do grupo, enquanto o benefício é individual. São incentivos perversos 

que produzem a tragédia dos bens comuns. 

Os ambientalistas de livre mercado acreditam que o conceito de tragédia dos bens 

comuns ilustra os problemas de custos e benefícios. Num parque público, de livre acesso, 

grupos de pessoas frequentam e gastam grande parte de seus tempos. Elas tratam o parque 

de forma negligente, deixando sujeira e lixo acumulados. Qual é o incentivo que existe para 

manter o ambiente limpo e estável? Nenhum ou quase nenhum. Em qualquer momento alguém 

pode sujar o parque novamente ou praticar vandalismo. Não existe nenhum proprietário que 

vai lucrar com aquele parque, ninguém com incentivos apropriados para fazer daquele 

ambiente um lugar limpo e agradável para seus visitantes. 

Vida selvagem, ar e água são outros exemplos de bens comuns. Não há proprietários 

que possam garantir que não existirá desperdício ou sustentabilidade, os poluidores e 

caçadores se beneficiam ao jogar lixo na água, ao despejar elementos tóxicos no ar ou ao 

matar animais silvestres. Mas o custo é repassado e é cobrado entre e para todos. Anderson 

(1998) cita os casos dos bisontes e dos pinguins viajantes, ambos de propriedade geral, 

comum. Hoje estão quase extintos devido à falta de incentivos e estímulos para preservá-los, 

assim como inúmeras outras espécies. Certamente o benefício foi usufruído por caçadores, 

mas os custos são pagos por todo o planeta e também será pago por gerações futuras. 

Água, forragem em terras públicas e o ar são casos de recursos físicos claros 

amplamente reconhecidos como públicos, pelos quais seus usos deverão ser limitados em 

certo ponto. No caso do ar e outras formas de poluição, apenas nos últimos 60 anos que limites 

foram sugeridos, uma vez que foi reconhecido que a capacidade de absorver poluição 

também é um recurso fisicamente escasso. 

O “direito” de poluir por muito tempo foi algo livre e grátis; uma tendência óbvia era 

emitir a maior quantidade de poluentes a gosto. Quando for percebido a escassez da 

possibilidade física do ar absorver a poluição, uma solução de mercado seria colocar preço 

nos “direitos” de poluir. Isto seria possível através do estabelecimento de sistemas de direitos 
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de propriedade privada de emitir uma dada forma de poluição (STROUP, 2001). Apesar da 

resistência por parte de ambientalistas a esta abordagem, ou até mesmo na descrença do 

“direito a poluir”, ela foi experimentada em leis nos EUA durante a década de 1990, e provou-

se bem-sucedida ao longo dos anos. 

Um ponto pelo qual o ambientalismo de livre mercado se propõe a melhorar o 

sistema de direitos de propriedade é expondo as falhas de funcionamento nas leis de 

responsabilidade e de tóxicos. Nelson (2001) afirma que talvez não houvesse necessidade 

para regular lugares contaminados, se tais leis fossem rigorosamente aplicadas. A questão 

está mais ligada à falta de informação sobre perigos reais, compartilhadas por quem mora 

perto de lugares contaminados e as próprias companhias que causam o perigo. Em vez de 

esquematizar um plano de comando e controle, a melhor política a ser implementada é a 

pesquisa de perigos tóxicos e a implementação de modos de transmitir de forma enfática os 

resultados entre as partes interessadas. 

Friedman (1962) é conhecido por ter proposto mudanças radicais em áreas onde o 

governo falhou. O fim das taxas de câmbio fixas para moedas estrangeiras e o alistamento 

militar foram adotados uma década depois de suas sugestões, as desregulamentações de 

linhas aéreas, comunicações, estradas de ferro e diversas indústrias foram implementadas nos 

últimos 40 anos. Em outros países, como Quênia e México, onde os serviços como as linhas 

aéreas eram geridos pelos governos, os ensinamentos de Chicago levaram a uma onda 

mundial de privatização. A única grande exceção foram as terras públicas. 

Nos EUA, as terras públicas eram administradas por agências regulatórias federais, 

em sua maioria criadas entre 1890 e 1920, na era progressista. Quando idealizadas, havia o 

consenso de que o governo federal era incumbido de proteger e manter as terras públicas, 

devido ao   seu caráter imparcial em constante busca pela bem comum. Porém, ao encontrar 

um cenário oposto, um número de ambientalistas de livre mercado propôs a privatização de 

algumas ou todas as terras que estavam em posse do governo; o que seria o equivalente ao 

movimento de desregulamentação que acontecia ao redor do mundo, aplicada à terra. De 

acordo com estudos realizados por Baden e Stroup (1981), quase metade do número de terras 

em áreas públicas eram administradas e gerenciadas por agências federais. 

Na medida em que estudos foram realizados nos EUA, foi evidenciado que a 

tendência das agências regulatórias e outras instituições governamentais é de ser tomada por    

interesses particulares de específicos grupos políticos e econômicos (BADEN e GEDDES, 

1998). Seria impossível para o governo criar um planejamento que abordasse todas as áreas 
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em sistemas econômicos de larga escala que, de fato, funcionasse. 

O ambientalismo de livre mercado busca, através desses argumentos, entender qual 

é papel do governo federal em relação às terras públicas e recursos naturais. O entendimento 

das ações governamentais leva à conclusão de que, em diversos frontes e formatos, as áreas 

públicas e recursos naturais foram usados apenas para ganho pessoal ou por agenda política, 

falhando no seu próprio planejamento de uso para o interesse público. Lueck (2000; 2017) 

traz o exemplo do Serviço Florestal dos EUA. Com criação em 1905, seus fundamentos 

estavam baseados no manejo científico das florestas nacionais, mas, na prática, as decisões 

políticas que guiavam o instituto, não a ciência. A eficiência na administração das florestas 

estava em segundo plano, atrás de agendas políticas. 

Clawson (1976) em seus estudos concluiu que os registros do Serviço Florestal dos 

EUA eram desastrosos, em termos de eficiência, de retorno econômico e socioambiental. 

Madeiras eram vendidas a preços que não cobriram sequer os custos de corte. Tal comércio 

mantido pelo Serviço Florestal não apenas era um prejuízo econômico, mas também 

ambiental. Há também o caso de incêndios pontuais não realizados em nome do manejo 

científico. Na década de 1990 foi concluído que não havia nenhum apelo científico na falta 

de queimadas, mas que, na verdade, tal ação era um reflexo da própria agência em preservar 

sua imagem “conservacionista”. A inexistência de queimadas pontuais levou ao acúmulo de 

árvores nas florestas que, com o tempo, ficariam mais propensas ao fogo – como 

eventualmente aconteceria. Queimadas naturais entre 1994 e 2000 causaram enormes 

deslocamentos habitacionais e perdas econômicas, assim como considerável prejuízo 

ambiental. 

Existe uma forte crítica ao legado progressista por parte dos ambientalistas do livre 

mercado devido ao “manejo científico”. O progressivismo americano surgiu na mesma época 

que a democracia socialista, ambos confiantes em “administrar cientificamente” a sociedade, 

mesmo que nas nações europeias a ação das instituições democráticas era mais limitada. O 

progressivismo era uma versão mais branda do socialismo europeu (NELSON, 2000). 

Considerando-se que os governos frequentemente atuavam por interesses privados de 

seus grupos internos em vez do público. A analogia que se faz é de que o planejamento do 

uso de terras públicas é próximo dos planejamentos e governos socialistas acontecidos na 

Europa. As nações da União Soviética e do Leste Europeu na década de 1990 eram zonas de 

desastres ambientais, onde os governos pouco se importavam com sustentabilidade ou 

preservação. Nos EUA os principais impactos ambientais estavam em áreas de experimento 
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militar. Lobos e outros predadores foram exterminados por programas federais, rios foram 

desviados e barragens feitas com subsídio federal. 

Sem um sistema de propriedade privada que funcione, não há como existir mercados. 

O ambientalismo de livre mercado busca examinar as ações governamentais e substituí-las por 

esse sistema no uso das terras e recursos naturais que ainda estão em controle federal, 

explicando o processo de tomadas de decisões no âmbito político e o porquê isso ser um 

fator determinante para o meio ambiente (BADEN e GEDDES, 1997). 

1.1 CUSTOS DE   TRANSAÇÃO, MANEJO CIENTÍFICO E INCENTIVOS 

 

O conceito de “falha do mercado” foi proposto por Pigou (1920), o qual preconizou 

que existem divergências entre custos privados e sociais em relação aos benefícios privados e 

sociais, que levam à falha do mercado – a qual deve ser reparada pela intervenção 

governamental. Tal falha é fruto de decisões tomadas no âmbito privado, que tem três 

dimensões: 

I – A não contabilização de todos os custos e benefícios sociais; 

II – A falta de informação entre compradores e vendedores; 

III – Os monopólios que distorcem os preços. 

Segundo Tietenberg (1998), a falta de informação e incentivos inapropriados devem 

ser combatidos com planejamentos centrais, onde todos as informações sobre custos e 

benefícios maximizarão tudo que tem valor nos recursos naturais. Como se estivessem tomados 

pela bondade cristã, técnicos do governo estariam incumbidos de coletar todo o agregado de 

informação disponível a fim de problematizar, traçar objetivos e implementar planos gerais 

para o bem-estar social, econômico e ambiental, independente da agenda política vigente. 

Assim que essa etapa esteja concluída, haverá um balanceamento entre custos e benefícios 

sociais que levarão ao que é chamado de “bliss point” (BATOR, 1958), ponto onde bens e 

serviços atingem um nível de produção eficiente o bastante para maximizar o agregado para 

sociedade. 

Para contrapor ao argumento da falha do mercado, Coase (1960; 1988) criou um 

teorema explicando a importância dos custos de transação. Segundo o autor, existe uma busca 

individual por ganhos através de relações de troca, que nem sempre resulta no esperado. Isso 

é, se custos de transação como o de se manter informado e o de realizar trocas partirem do 

zero, a falha de mercado proposta por Pigou (1920) não seria um problema. Ou se todos 
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vivessem isolados numa ilha, não haveria custos de coordenação, porque a falha seria 

inexistente; o comércio seria realizado apenas entre as pessoas que vivem na ilha. Mas o que a 

realidade mostra é que existem interações humanas em busca de ganhos potenciais com o 

comércio – interações estas que são capturadas pelos custos de transação. 

Importante reafirmar que o ambientalismo de livre mercado demostra que os 

problemas relacionados ao meio ambiente não ocorrem por causa das instituições de 

mercado, mas sim devido à falta delas (STROUP, 2008). É preciso entender até que ponto 

decisões no setor privado e público interfere ou influencia a internalização dos custos. 

Na esfera do ambientalismo de livre mercado, a decisão de usar um sistema de 

direitos de propriedade privada e os processos de mercado devem ser tomadas no lugar de 

burocráticas regulações estatais. 

Sugg e Kreuter (1994) trouxeram o exemplo sueco. Conhecida por ser uma nação 

com forte presença governamental nas tomadas de decisões, a Suécia deixou a administração 

de suas florestas por conta de companhias privadas. Os registros mostram maior sucesso 

neste país do que aqueles onde o governo gerencia suas florestas como Grã-Bretanha, Canadá 

e EUA. Na África também há exemplos como o CAMPFIRE, no Zimbábue. As manadas de 

elefante corriam sérios riscos de extinção devido a caça. Considerados de domínio público, a 

matança era frequente. Não havia nenhum incentivo para a preservação dos elefantes. Porém 

o CAMPFIRE, idealizado por um rico empresário, adquiriu terras no país e introduziu seu 

ideal de preservação. Este ideal tinha como propósito entregar aos aldeões da região carne, 

couro e dinheiro, a fim de preservar a vida selvagem. Assim que as terras e os animais que 

nela habitavam se tornaram privados, maior responsabilidade e benefícios foram usufruídos. 

Esses benefícios são incentivos para que os aldeões protegessem os elefantes e deixassem a 

caça furtiva de lado (KREUTER e SIMMONS, 1995). 

Barreiras limitam a ação dos mercados no meio ambiente, mas tais dificuldades 

podem ser superadas com uma estrutura institucional que apoie acordos privados. Pensando 

nisto, basicamente todas os recursos naturais são potenciais fontes de oportunidade e lucro 

(SOTO, 1986). A estrutura de sistemas de direitos de propriedade e custos definidos são 

importantes para que as transições voluntárias de mercado aconteçam, para então aqueles que 

são beneficiados, mas não pagam por esses benefícios, sejam responsabilizados e/ou 

cobrados. 

Quatro variáveis são a base de todo o conceito: intenções, informação, incentivos e 
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instituições. O papel das intenções pode ser explicado pelo conceito da “mão invisível” onde 

ações individuais tomadas apenas pelo auto interesse podem culminar na “ordem 

espontânea”. Horwitz (1991) entende que o indivíduo é movido pelas necessidades e desejos 

próprios e daqueles mais próximos, a fim do próprio bem-estar do que dos outros. Para 

exemplificar a ordem espontânea do mercado, Heyne (1997) usa como exemplo o sistema de 

tráfego. O tráfego funciona de forma complexa onde milhões de automóveis viajam 

diariamente, seu funcionamento depende de leis específicas que garantem sua espontaneidade 

tais como farol, direção, faixas, sinais e placas. O planejamento compreensivo desse sistema 

é quase impossível. 

As intenções não servem para explicar a mão invisível. É necessário um elo que 

transforme as intenções em benefícios que possam ser compartilhados, que é a informação. 

Um exemplo de informação dentro dos mercados são os preços, que são estabelecidos 

em função da demanda, produção, procura e a vontade dos consumidores em pagar. As 

informações e as intenções, juntas, criam as condições de surgimento dos incentivos, um dos 

principais conceitos de livre mercado. 

Quando os produtores sabem, através de seus preços, como seus consumidores se 

comportam, existe um incentivo para responder. O lucro serve como motivador, onde os 

interesses de todos são reconciliados. O consumidor se comporta de acordo com as 

informações que recebe através dos preços, decidindo se continua com o produto ou se 

procura por outro. No fim as ações por auto interesse, produzidas pelas intenções, informação 

e incentivos, podem resultar num bem compartilhado. 

Já as instituições, que serão melhores abordadas nos próximos tópicos, são 

importantes para o funcionamento do mercado. Alguns, de forma errada, acreditam que o 

livre mercado não tem regras – porém existem instituições chaves que o guia. Os preços, 

como exemplo, estão calcados nas regras convencionais de oferta e procura e é sua principal 

instituição. A propriedade privada e a associação voluntária são outras importantes instituições 

para o mercado, que protegem e garantem a livre competição. O papel dessas instituições é 

substantivo e estrutural. O livre mercado é um conceito que defende a propriedade privada 

como forma de gerar mais responsabilidade, que acredita que a associação voluntária 

promove transparência e que a competição é um caminho de facilitar preços justos e 

oportunidades iguais dentro do mercado. 

Essas quatro variáveis quando interligadas capitalizam e reconhecem a tendência 
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humana ao auto interesse, sugerindo que a necessidade de coerção ou planejamento central 

deve ser eliminada. 

Conhecido como jogo de soma positiva (ANDERSON e LEAL, 2001), os ganhos 

oriundos pelas relações de troca e comércio acontecem por causa da diferente capacidade 

humana de valorar os bens e serviços e, também, porque as pessoas têm diferentes habilidades 

em produzir tais bens e serviços. Devido a essas diferenças, o comércio é capaz de capitalizar 

todas as partes trocando bens e serviços da melhor forma. 

Para entender como esse jogo de soma positiva funciona, é importante entender todos 

os custos de transação nele envolvidos, explicados no tópico seguinte, que são: o de 

informação, o de contratação, o custo externo e como eles influenciam nas decisões de 

mercado, assim como as políticas. 

1.2 CUSTOS DE INFORMAÇÃO, DE CONTRATAÇÃO E EXTERNOS 

 

Os custos que envolvem a articulação e valorização dos bens e serviços, que são 

demandados pelos indivíduos, são chamados de custos de informação (ANDERSON e 

LEAL, 2001), e ocorrem de formas variadas. Em pequenos grupos como em famílias existe um 

leque de intimidade e conhecimento de valores que são suficientes e compartilhadas entre os 

membros participantes. Fora desses grupos há menos comunicação e, por consequência, 

menor conhecimento pessoal. Um exemplo é o mercado, onde dinheiro é oferecido por bens 

e serviços e   os fornecedores decidem se as ofertas que recebem são o bastante para cobrir 

seus custos. No processo político, a forma de comunicação e transmissão de valores é feita 

por votação, filiação partidária, protestos, campanhas e os políticos competem para suprimir, 

ou tentar suprimir, as demandas que recebem para assuntos políticos. 

Em qualquer relação e interação humana, existem custos associados com a 

especificação e imposição ou implementação de contratos. Williamson (1985) sumariza que 

os economistas categorizam os contratos numa relação de “principal-agent”. Existe aquele 

que demanda, o consumidor (principal), e existe aquele que provê, o fornecedor (agent). As 

decisões que ambas as partes tomam influenciam de forma direta seus comportamentos. Em 

outras palavras, o consumidor pode decidir pelo fornecedor como seu trabalho será 

conduzido, através de informações como satisfação e necessidade. Contratos são 

estabelecidos. Os consumidores levam em consideração a qualidade, preço, tempo de entrega 

e valor – se é justo ou não – dos produtos para contratar e ter garantia que receberão por aquilo 

que pagam. Os fornecedores colocam nos seus preços os custos de produção de seus serviços, 
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e esperam o pagamento no tempo certo. São esses os custos de contratação. 

Nas interações que ocorrem entre indivíduos podem existir outras partes envolvidas 

que, mesmo não sendo ativas, pagam os custos de externalidades ou usufruem de benefícios 

pelos quais não pagam. Há externalidades negativas e positivas. No caso ambiental, um 

exemplo clássico de externalidade é o da poluição, onde os custos são compartilhados por 

todos, mesmo sem consentimento. Um exemplo de externalidade positiva é o aproveitamento 

ambiental, como no caso de animais silvestres. Muitos caçam e aproveitam os benefícios, 

mas não pagam por isso (STROUP, 1987). Custos externos negativos, no caso descrito, 

podem causar demasiada poluição do ar e os positivos são aproveitados até que não possam 

ser mantidos, como no caso da extinção de espécies por muito tempo caçadas. 

 

1.3 CUSTOS DE TRANSAÇÃO NO MERCADO E NA POLÍTICA 

 
Os custos até agora discutidos fazem parte dos processos de coordenação, podendo 

ser maiores ou menores conforme as instituições governamentais. No caso dos custos de 

informação, Meiners e Yandle (1993) afirmam que onde os recursos são escassos, agentes 

privados e públicos precisam coletar informações sobre os valores relativos do uso alternativo 

desses recursos. Quando um se opõe ao outro, trade-offs devem ser feitos. Trade-offs são ações 

econômicas onde há conflito no ato de escolher um bem ou serviço, a fim de obter outro 

benefício. Tal escolha deve englobar todos os aspectos de uma escolha, seja ela positiva ou 

negativa. Quem administra os recursos só pode fazer estes trade-offs caso esteja informado 

ou usando juízo de valor. Se aqueles que administram florestas consideram a madeira mais 

importante que a vida selvagem, as árvores serão cortadas. Os produtores de móveis podem 

ter a noção de que suas madeiras podem crescer de forma mais rápida em outros lugares e 

diferenças climáticas, mas só terão certeza ao arcar com os custos dessa informação. 

O papel dos preços é ser uma medida objetiva de valores subjetivos, fonte barata de 

informação em mercados desenvolvidos. No caso da madeira, agentes públicos e privados 

podem ter ampla informação sobre os valores num mercado bem definido de madeira e, no 

entanto, em mercados não definidos como a vida selvagem, não existe tal informação e 

determinar o valor é difícil. Anderson e Leal (1997) trazem o exemplo de uma companhia 

privada chamada International Paper. Em sua pesquisa, eles mostram que a empresa consegue 

informação sobre o valor de amenidades da vida selvagem atrás de um mercado ativo para 

acampamento, recreação e caça em suas propriedades. Ao oferecer partes de suas terras para 
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tais atividades, eles enfrentam um trade-off entre o corte de árvores para madeira e os 

incentivos para não cortar. As decisões são tomadas conforme o lucro potencial entre cada 

uma dessas atividades. 

Os mesmos autores trazem o que acontece no setor público, onde praticamente 

não há espaço para comercialização de amenidades ambientais e nenhum lucro que motive 

ações individuais. Anderson e Leal (ibid) acreditam que quem usa de terras públicas paga 

pouco ou nada pelo serviço que nelas são oferecidos. O governo precisa do processo político 

para obter informações sobre como seus parques, por exemplo, podem ser melhorados ou o que 

a população deseja que seja feito. Os custos de informação são maiores em comparação com 

os custos de mercado, onde a informação não depende de deliberação política, de votação ou 

de campanhas. Os custos de contratação também envolvem o processo político e o mercado 

onde, por exemplo, uma agência pública pode comprar partes de uma terra para conservação, 

negociando sua extensão, uso e preço ao mesmo tempo que o dono das terras deve ter em mente 

quais são os custos que terá ao vender tais terras, avaliar se é rentável e garantir que a agência 

não ultrapasse o acordo definido. 

Uma forma dos cidadãos obterem a informação sobre os custos de informação dos 

bens e serviços que o governo oferece é seguir de perto quem faz parte do aparato burocrático. 

Assim como pode existir descontentamento com algo comprado numa lanchonete, o cidadão 

também pode sentir insatisfação com o que o governo oferece. Mas a ação política nem 

sempre reflete o desejo daqueles que ela representa, pois, o processo político pode envolver 

agendas como a guerra e produzir um extenso arsenal bélico, enquanto outros serviços como 

saúde pública são pouco oferecidos. A questão chave é que os custos de contração no mercado 

são mais baixos que no processo político. 

No processo de mercado pode haver aqueles que vejam uma oportunidade para lucrar 

mais cometendo trapaças, mas também há incentivos que beneficiam quem não procura 

praticar ilegalidades. Anderson e Leal (2001) dizem que quem tem boa reputação atua de 

forma mais fluída nas transações, uma vez que os custos para impor um contrato são menores. 

A relação entre fornecedores e consumidores tende a ser mais saudável pois oferece mais 

alternativas, facilitando a diminuição dos custos de contratação. 

Stroup e Gwartney (1987) reconhecem que monitorar e medir os custos no processo 

de mercado pode levar a superprodução ou baixa produção de um produto, entretanto, em 

compensação, no processo político existe menos competição. Estes custos tendem a ser mais 

caros porque os eleitores não são instruídos o bastante, já que os custos de informação são 
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maiores do que os benefícios ganhados com o simples ato de votar. Apenas alguns grupos 

com interesses bem delineados se dão ao trabalho de monitorar – grupos estes que concentram 

grande parte dos benefícios, enquanto os custos não são inteiramente arcados por eles. A 

essência dos custos de contratação no processo político resulta em monitorização enviesada e 

superprodução de bens por pressão de grupos tomados por interesses pessoais (ANDERSON 

e LEAL, 1991). 

É importante ter em mente que os custos externos não são exclusividades de setores 

privados, uma vez que o próprio governo também polui o ar e a água, por exemplo. Uma 

pesquisa conduzida por Easterbrook (1995) mostra a ação militar nos EUA na produção de 

lixo tóxico. No estado do Colorado, o autor analisou que foram pagos $4.3 bilhões para a 

limpeza de sítios militares, sendo que a estimativa total seria de $12 bilhões. Em outras 

palavras, cada pessoa nos EUA pagou $46, um legado de décadas de poluição com metais 

tóxicos e radiação em dez sítios militares no Colorado, todos controlados pelo governo. Para 

ilustrar como incentivos inapropriados podem causar danos ambientais, outra pesquisa é a de 

Baden e Stroup (1982) que dão como exemplo as barreiras feitas pelo governo que destruíram 

a população de salmão e bacias aquáticas. 

O ambientalismo de livre mercado propõe uma nova forma de pensar os recursos 

naturais e a política ambiental com base nos custos de informação, de contratação e externos, 

ponderando como os incentivos impactam cada tomada de decisão. É preciso considerar que, 

mesmo em administradores ou técnicos profissionais atuando no meio ambiente, existem 

incentivos que afetam seus comportamentos – incentivos que podem incluir pressão política, 

prestigio, segurança e salário. 

Os indivíduos dão mais valor a uma atividade se os custos dela são reduzidos ou se 

os benefícios são elevados, sejam eles para fins burocráticos ou para lucro privado. Ou seja, 

uma empresa pode emitir grande número de poluentes se há maximização de seus lucros sem 

ter que pagar o custo desta atividade poluidora, assim como um governante pode permitir uma 

emissão maior de poluentes de uma agência pública caso seja bom para sua agenda. Ambas 

atividades podem ser resultado de boas intenções, mas é preciso reconhecer os incentivos 

que estão por detrás delas. Porém não é possível se apoiar em boas intenções quando são 

recursos naturais   e administração ambiental que estão em voga (STROUP, 2001). Mesmo 

que um gerente de superintendência ambiental acredite que uma floresta seja o local mais 

ideal para macacos se reproduzirem e não um lugar para acampamentos, sua boa intenção 

não resultará num maior número de macacos. É de fundamental importância que incentivos 
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sejam reconhecidos. Neste caso, o gerente pensa em sua condição de trabalho, seu cargo e o 

orçamento para então poder exercer e aplicar métodos para o aumento da população de 

macacos. 

Agora, no caso privado, se um proprietário de terras tem a informação de que que 

nelas um maior número de macacos é mais valoroso e que ele pode capturar este valor através 

de transações de mercado, não importa o processo político. Se há quem pague mais pela 

preservação dos macacos do que por acampamentos, os incentivos e a informação (preço) se 

fortalecem. 

Qualquer instituição que se propõe à gerência dos recursos ambientais não pode ser 

analisada, de forma adequada, sem atenção específica aos custos descritos e os incentivos que 

os atores envolvidos têm de lidar. 

 
1.4 MANEJO CIENTÍFICO 

 
O conceito de manejo científico, aqui também tratado como administração científica, 

surgiu nos EUA no final do século 19, como resposta à antiga prática de superexploração nas 

florestas do país. Inicialmente os trabalhos eram concentrados na preservação das florestas 

para futuras produções de fibra de madeira. Com o passar do tempo, a população pressionou 

por outros serviços e produtos e, por pressão política ou legislatória, os profissionais que nas 

florestas trabalharam tiveram que pensar em outros valores e acomodá-los para diversos tipos 

de uso e comércio (NELSON, 1995). 

De acordo com Anderson e Leal (2001), na esfera econômica é considerável fácil 

fazer esse tipo comércio, sendo uma questão simples de comparar o valor adicional de um 

uso ao valor adicional de outro. Caso o valor marginal ou adicional do recurso é maior que 

outro, a alocação será melhorada se o recurso é transferido do último para o primeiro. 

Segundo os autores, tal análise ensina que existe muita margem para ajuste e que nem todas 

as decisões têm consequências “all-or-nothing” (tudo ou nada). De forma simplória, nenhum 

tipo de demanda ou suprimento é imune a mudanças de preço. Mais simples ainda, se há 

aumento de preço, os consumidores arrumarão outras formas de comprar em outros lugares 

que também oferecem o mesmo bem ou serviço, e os fornecedores procuram adequar seus 

serviços às novas tecnologias e práticas mais baratas ou escolhem produzir outra coisa. Tal 

lógica combinada com modelos e tecnologia capazes de simularem o uso de recursos, levam 

os analistas de política a pensar que o gerenciamento eficiente de recursos é mera questão de 
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análise marginal. Porém Anderson e Leal (2001) afirmam que essas análises não são 

produtivas, uma vez que ignoram os custos de transação e os incentivos. 

Essa análise marginal pode ser melhor entendida à luz de Nelson (1995) e Hayek 

(1945). Nelson (1995) sugere um exercício de imaginação, onde um caso de uso múltiplo de 

florestas nacionais é comandado por técnicos científicos incumbidos de balancear a produção 

de madeira, habitat selvagem, estética dos parques, qualidade da água, recreação e outras 

atividades que maximizam o uso da floresta. Com ajuda de seus conhecimentos do conceito de 

análise marginal, os técnicos devem ser analíticos e imparciais. Entretanto Hayek (1945) 

afirma que não existe um problema sobre como alocar certos recursos na economia, se esses 

recursos são tomados por alguém que de forma deliberada resolve o leque de problemas com 

os dados que recebe. 

O manejo científico é uma prática onde valores são conhecidos ou podem ser 

descobertos, prática que Sowell (1987) descreve como uma visão tradicional da economia de 

recursos pois, segundo ele, o conhecimento nessas operações é algo articulado, especial e 

concentrado de forma explícita. A forma de conduzir atividades sociais está condicionada ao 

conhecimento especial dos poucos que o possuem, e estes usam para guiar a ação de muitos, 

sendo eles intelectuais desinteressados. 

A crítica de Nelson (1995), Hayek (1945) e Sowell (1987) está endereçada ao fato 

dos modelos econômicos serem formas de análises que têm como importância o foco nos 

ajustes marginais, que não levam em consideração como os técnicos podem fazer trade-

offs ou que valor colocar em recursos particulares. Devido ao seu caráter generalizado – 

produto de soluções marginais baseadas em modelos de eficiência-maximização e sem 

avaliação subjetiva, estes são modelos inalcançáveis, além de terem caráter autoritário e de 

“correção”. Mesmo sendo modelos racionais e abrangentes, os mesmos ainda demandam alto 

custo de informação. Hayek (1945) entende que existe um problema de alocação, pois a ideia 

é assegurar o melhor uso de um recurso pouco conhecido entre a sociedade, para fins que 

apenas quem está por trás das decisões sabe a importância. Ele diz que é um conhecimento 

não compartilhado que é usado em sua totalidade. 

O ambientalismo de livre mercado, inspirado no liberalismo econômico e no 

libertarianismo político, defende que os valores subjetivos são transmitidos através da ação 

humana (ANDERSON e LEAL, 2001). Qual tipo de ação será tomado depende dos incentivos 

recebidos pelo sistema de alocação. Nas trocas voluntárias inerentes ao seu processo, o 
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mercado gera informações sobre esses valores subjetivos. Existem decisões descentralizadas 

nos mercados que são importantes, mesmo que todo indivíduo tenha vantagem em relação ao 

outro, a qual pode ser usada para benefício pessoal (HAYEK, 1945). O conhecimento nos 

mercados, em comparação com o processo político, é disperso e fragmentado e, uma vez que 

isso é entendido, o sistema de coordenação entre os muitos envolvidos numa atividade de 

troca será superior à esperteza de alguns. Anderson e Leal (ibid) sugerem que a análise 

econômica tradicional não leva este ponto em consideração, que é essencial. Hayek (ibid) 

entende que a informação necessária para a alocação eficiente de um recurso depende do 

conhecimento especial do tempo e lugar. 

Gwartney e Stroup (1987) acreditam que o manejo científico não abarca os incentivos 

que consumidores e fornecedores do setor político recebem e, portanto, leva ao erro de 

planejamento nas políticas públicas. A análise econômica de mercados está totalmente focada 

nos incentivos, na forma de preços, que os tomadores de decisões enfrentam quando medem os 

custos e benefícios. A falha do mercado, segundo seus defensores, existe porque os tomadores 

de decisões não capturam os benefícios nem pagam os custos. No processo político, a ação 

humana produz resultados opostos em relação as de mercado. Financiamento, lobbying, 

protestos entre outros são formas de influenciar na agenda política. 

Anderson e Leal (2001) notam que, no processo político, a riqueza é distribuída em 

vez de criada, um jogo de soma zero que é conhecido como “rent-seeking”. Rent-seeking é o 

processo que emprega o aparato político a fim de produzir intervenção governamental no 

mercado, com objetivo de beneficiar indivíduos ou grupos de interesse (BUCHANAN, 

1980). É uma prática autoritária, onde arredamentos econômicos são feitos por alguns em 

detrimento de outros. Não há uma troca voluntária; o ganho de um grupo é o prejuízo de 

outro. 

O sistema burocrata da política age conforme a pressão de pequenos grupos, o que não 

garante que interesses de pessoas não organizadas será considerado, mesmo que façam parte 

de uma maioria. Na falta de um processo político perfeito, a boa vontade vira uma 

dependência, a única esperança de que incentivos de grupos de interesse não terão mais poder 

num sistema falho. 

A literatura do ambientalismo dá ênfase aos problemas de informação e incentivo 

que fazem parte dos mercados, mas falha em colocá-los no contexto político. Mercados onde 

os custos de externalidades são baixos são comparados com processos políticos onde tais 
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custos são praticamente zero (ANDERSON e LEAL, 2011). Uma abordagem clássica da 

economia de recursos escrita por Hartwick e Olewiler (1986), deliberadamente expõe que 

não se preocupa com os detalhes do processo político. Isso é ignorar todos os incentivos que 

são inerentes nesse processo, ignorar as instituições que formulam os incentivos e promovem 

informação no setor político. Essa atitude leva ao entendimento de que a eficiência dos 

modelos de manejo científico é ignorada na arena política (BRUBAKER, 1998). 

O ponto da eficiência é importante, pois é nele que algum recurso que não é 

originalmente valorado se torna em alternativas de alto lucro. A eficiência é uma questão chave 

no setor privado. Já no setor público esta questão tende a ter menor importância, uma vez que 

fatores como o processo eleitoral afetam diretamente em sua continuidade. Gwartney e Stroup 

(1987) enxergam esse fator como determinante em diferenciar a questão da eficiência no 

mercado com o processo político. A eficiência serve como legitimação no âmbito privado, 

mas não sempre nas decisões políticas. 

No sistema de propriedade privada, lucros e perdas são os indicadores de como os 

tomadores de decisões atuam, mesmo em grandes empresas onde ações dividem a 

propriedade entre vários donos – que tem dados e relatórios sobre como a administração está 

sendo feita. Essas são as informações e os incentivos para medir performance. Na arena 

política o processo é reverso. Existem orçamentos com informações gerais de gastos e 

resultados, mas não é claro de quem é a responsabilidade ou se orçamentos grandes são bons 

ou não. Portanto os comandados neste processo político permanecem nas sombras, na 

ignorância sobre a maioria dos aspectos nas alocações de recursos políticos ou em outros 

temas que têm impacto direto em suas vidas. Aqueles que são responsáveis pelo processo 

político e a gerência de recursos têm como objetivo serem recompensados com mais status 

quo dentro do seu grupo, não com a maximização dos serviços que são demandados. A teoria 

de Pigou (1920) sobre a imparcialidade e a busca pelo interesse público entre os técnicos do 

governo não poderia estar mais equivocada. 

Fisher (1981), conhecido economista de recursos naturais, escreveu sobre como a 

noção de mercados competitivos para o meio ambiente já fora abandonada e reflete se a 

eliminação da ideia do planejador central teria algum efeito, se o governo poderia fazer 

melhor ou não. Para ele, não. Ele argumenta que mesmo que o planejador atue como seus 

modelos preconizam, a fim de alocar de forma eficiente os recursos, existirá a dúvida de sua 

capacidade de fazê-lo. Sem   o aparato de informação e incentivos, o manejo científico nada 

mais é que uma economia sem preço. 
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1.5 INCENTIVOS 

 
Para garantir os ganhos no ato de comércio, cada parte em uma operação deve se 

empenhar em monitorar e medir as atividades da outra. Se as pessoas fossem inteiramente 

autossuficientes em um ambiente sem interação, não existiria o custo de medir e monitorar. 

Os ganhos do comércio são o resultado da interação humana e, mesmo que traga custos 

adicionais, o problema central é balancear esses ganhos com os custos de medir e monitorar 

a atuação    de todos aqueles que fazem parte de um contrato (STROUP, 2001). O 

ambientalismo de livre mercado busca entender esse balanceamento ao avaliar e propor 

métodos alternativos que têm como objetivo melhorar o uso de recursos naturais, o que é útil 

para examinar tanto o processo político e seus atores que produzem bens e serviços, assim 

como o processo de mercado. 

De acordo com Strigl (1924), existe um monopólio inerente ao processo político, que 

tem o uso da coerção garantido pelos governos. Podem existir situações onde o governo será 

demandado para exercer seu poder coercitivo, devido ao fato de algumas pessoas terem 

benefícios por algum bem ou serviço pelos quais não pagam. Landry (2001) dá o exemplo 

de uma bacia aquática onde existe livre circulação para pesca, na qual os custos de proibir 

tal atividade são altos e, portanto, os incentivos para donos de terras que compõem a bacia para 

oferecer o serviço de pesca são baixos. O conceito de falha de mercado diz que essa situação 

resulta na baixa oferta para esse bem público, isso é, a falha ocorre porque os donos de terra 

não oferecem os rios   de sua propriedade para a pesca. A função, então, do governo é taxar 

através do seu poder de coerção os cidadãos ou, pelo menos, os pescadores, para poder 

superar essa falha. Entretanto outro problema é criado através da solução coercitiva, uma vez 

que os cidadãos não conseguem ter certeza que seu dinheiro está sendo usado para a 

disponibilização de bens públicos. Como questionado por Hoppe (2006), qual é a garantia de 

que o processo político fará o que as trocas voluntárias de mercado podem fazer, sem ser 

afetado por pressão de grupos de interesses com poder o suficiente? 

O ambientalismo de livre mercado sugere que há duas vias para resolver esse dilema. 

A primeira foca na complexidade dos bens em questão, a qual terá impacto direto na 

capacidade do consumidor em mensurar a atuação dos fornecedores. Em uma propriedade 

pública onde as atividades são concentradas em prover, por exemplo, madeira, monitorar a 

produção é relativamente fácil; mas se a mesma propriedade emprega múltiplos usos será mais 
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complexo e custoso avaliar se os resultados são próximos ao desejado. Conservação do solo, 

qualidade ambiental, vida selvagem e conservação são bens públicos com altos custos de 

mensuração. 

A segunda via está preocupada nos custos em monitorar o papel de agentes políticos 

incumbidos de fornecer bens públicos – custos que estão condicionados à proximidade, tanto 

em espaço e tempo, do agente político ao cidadão. Por exemplo, monitorar uma agência 

municipal custa menos do que avaliar uma agência federal. Apesar de toda a tecnologia 

disponibilizada para reduzir os custos de informação, existe uma gama de decisões divididas 

em vários níveis de governo que mantem os custos de monitoração demasiadamente altos. 

Esses são custos que também existem no mercado, e devem ser analisados em 

comparação com o processo político. Em qualquer transição de mercado, vendedores e 

compradores devem considerar os custos de mensuração e monitoração, ou se seja, o 

comprador considera o valor do produto em termos de quantidade e qualidade e pesa se é 

proveitoso em relação a outro bem e o vendedor deve monitorar a produção e descobrir 

mecanismos que garantem que os benefícios de seus produtos não serão aproveitados por 

aqueles que não pagam por ele. Entretanto há no mínimo três características importantes nas 

transações do setor privado que tendem a reduzir custos. 

A primeira dessas características está no fato dos custos de mensuração serem 

reduzidos nas transações de mercado através dos preços. Como já dito anteriormente, os preços 

condensam informações para os consumidores e atuam como forma de transformar valores 

subjetivos em objetivos, criando a chance de poder comparar e avaliar se vale a pena ou não 

para aqueles dispostos a pagar. No setor político a ausência desses preços é algo constante, o 

que dificulta a comparação com outras formas alternativas de usos de recursos, elevando os 

custos de transação. Os preços também servem como meio para avaliar os resultados de 

eficiência através dos lucros e prejuízos (HAYEK, 1967). Numa grande empresa um acionista 

pode julgar como seus administradores estão atuando pelos relatórios de lucro e prejuízo. 

Talvez não seja um bom indicativo de performance, mas caso haja constante prejuízo, o 

acionista pode crer que novos administradores sejam necessários – estes que poderiam ser 

capazes de produzir com um custo menor – ou então considerar que não é mais lucrativo 

seguir sendo acionista. Em comparação com o setor político, não existe um preço definido para 

a ação governamental e suas agências não são avaliadas por performance – já lucros e prejuízos 

no setor privado é uma fonte de informação concisa, na qual seus donos. 

A segunda característica está inserida na forma pela qual os setores, privados e 
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políticos, diferem no que se diz respeito à quais custos de mensuração e monitoramento são 

inerentes àqueles que usufruem dos bens produzidos. No âmbito político, os eleitores tomam 

decisões racionais ao juntar informações sobre os candidatos e suas propostas, e votam com 

base nestes dados. Aquele que dedica seu tempo para se informar e votar no que pode ser 

bom para todos, fará um bem para o coletivo. Joseph Schumpeter (1942) faz uma crítica ao 

conceito de “bem para todos”, o que não é foco deste trabalho. Aquele que não se informa e 

vota no que pode ser perigoso para o coletivo, fazem que todos arquem com o custo dessa 

ação. Segundo Anderson e Leal (2001), eleitores bem informados produzem um bem público 

clássico – uma tragédia dos bens comuns – e, como em todos os casos de bem público, outros 

eleitores aproveitarão dos benefícios de “carona” (free-rider problem). Uma vez que 

aproveitam de tais benefícios, muitos continuarão racionalmente ignorantes. Já no setor 

privado, o indivíduo paga pelos custos de se manter informado, assim como tem os benefícios 

de escolhas racionais e arcam com os custos de escolhas irracionais. Os autores exemplificam 

com o caso de um proprietário de terra que contrata um administrador florestal, onde ele terá 

que buscar informações sobre suas habilidades e capacidade de gerenciar, a fim de monitorar 

seu desempenho. Se o proprietário não agir desta forma, ele pode contratar um péssimo 

administrador e, então, sofrer as consequências. Uma vez que o proprietário assume os custos 

de se manter informado e a administração de sua propriedade é melhorada, os benefícios serão 

internalizados na forma de maiores lucros. São os métodos de avaliação de lucros e prejuízos 

que diferenciam a ação do setor privado com o político. 

A terceira e última característica é o tipo de relacionamento que setores privado e 

político têm, se tratando dos custos de escolher fornecedores alternativos. No setor político, se 

os eleitores estão descontentes ou descentres com o modo que o governo fornece ou não bens 

e produtos, eles podem juntar-se e tentar criar uma maioria para votar em outros políticos ou, 

também, mudar fisicamente de um lugar para outro. Em ambos os casos, os custos em mudar 

os fornecedores do processo político são maiores do que aqueles no setor privado, onde a 

concorrência e competição entre os fornecedores em potencial são maiores (ANDERSON e 

LEAL, 2001). Se uma livraria não vende o que um consumidor quer, ele tem muitas outras 

alternativas de onde comprar. Até mesmo em processos complexos de mercado, um acionista 

pode trocar de agentes ao vender ações em uma empresa e comprar ações em outra. Em outras 

palavras, trocar de fornecedor no âmbito privado não requer acordo entre a maioria dos 

consumidores e, portanto, os custos são menores. A informação que é obtida pelos preços, 

custos internalizados e benefícios oriundos de monitoração feita por indivíduos é uma 
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condição que impõe uma disciplina rígida de competitividade, que reduzem os custos nos 

processos de mercado. 

O ambientalismo de livre mercado acredita que as transações de mercado falham em 

ser presentes no meio ambiente e nos recursos naturais porque os custos de monitoração e 

mensuração de recursos naturais são altos. Novamente Anderson e Leal (1997) sugerem que 

o ponto chave é estabelecer um sistema de propriedade privada bem especificado e 

transferível. Quando um grupo de empresários quer comprar terras para conservação, é 

necessário que os direitos dessa propriedade sejam definidos, impostos e transferíveis. Os 

atributos físicos dos recursos devem ser especificados de forma concisa e clara, isto é, devem 

ser mensuráveis. Se os direitos de propriedade em recursos naturais não podem ser definidos, 

não é possível trocá-los por outros direitos. Os direitos de propriedade também devem ser 

defendíveis, o que é possível através dessa especificação. Onde o uso de propriedade não 

pode ser monitorado, conflitos são recorrentes e o comércio impraticável. 

Assim como defendíveis, os direitos de propriedade também precisam ser 

transferíveis. Segundo Anderson e Leal (2001), em contraste aos custos de mensurar e 

monitorar os usos    de recursos, que geralmente são determinados pela natureza física da 

propriedade e tecnologia disponível, a habilidade de troca é determinada pelo ambiente legal. 

Existe um aparto legal que ajuda o proprietário a proteger suas propriedades, mas com 

restrições na venda que diminuem os ganhos potenciais que ele poderia ter com ela. Um grupo 

de pescadores dá mais valor às águas de um rio como habitat para peixes, enquanto 

fazendeiros acreditam que as mesmas águas são mais úteis para irrigação. Se os pescadores 

são proibidos de alugar ou comprar parte dessa água dos fazendeiros, ganhos com essa 

atividade não acontecerão e riqueza não será criada. Já os fazendeiros terão menos incentivo 

para preservar tais águas (ANDERSON e LEAL, 1997). 

Anderson e Peter J. Hill (1983) falam como o ambientalismo de livre mercado requer 

direitos muito bem especificados para agir em relação a recursos específicos. Caso esses 

direitos não possam ser medidos, monitorados e, portanto, comercializáveis, existe pouco 

lugar para troca. Como exemplo, o descarregamento de lixo tóxico no ar é mais problemático 

do que na terra, uma vez que estabelecer direitos de propriedade no ar não é – ainda – fácil de 

definir, como são os ligados ao uso da terra. 

O ambientalismo de livre mercado não professa que esses direitos de propriedade 

existem ou que não têm custo para sua criação, mas reconhece os custos de definir e 

implementar os direitos de propriedade, além de dar ênfase no papel do empreendedor em 
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produzir direitos privados quando recursos naturais   e   amenidades   ambientais   se   tornam 

valiosos. Assim que empreendedores ambientais possam definir formas de comercializar 

bens ambientais, os incentivos de mercado podem trazer resultados positivos (ANDERSON 

e LEAL, 1997). As externalidades são oportunidades lucrativas quando direitos de 

propriedade – se ausentes – são definidos. Um dono de córrego pode lucrar se consegue 

definir e comercializar os direitos de pesca em sua propriedade, uma organização pode ajudar 

na preservação de um parque se compra os direitos daquela propriedade. 

Este foco nos direitos privados, para recursos naturais, reconhece que os mesmos 

evoluem na medida em que os custos e benefícios estão associados com os direitos de definir e 

implementar direitos. Existem variáveis que compõem o cálculo, como o valor esperado no 

recurso em questão, a tecnologia, regrais morais e legais – que estrutura o comportamento de 

todas as partes envolvidas. Seja em qualquer tempo ou lugar, o direito de propriedade será 

reflexo dos custos e benefícios de definição e implementação. Portanto, a falta de direitos de 

propriedade não necessariamente indica uma falha do mercado, pois eles continuam em 

constante evolução (ANDERSON e HILL, 1975). Na medida em que os custos de definir e 

impor os direitos de propriedade mudam, eles evoluirão. 

A defensa do livre mercado e de suas instituições não descarta completamente o papel 

do governo nesse processo, nem acredita que todos os benefícios e custos serão levados em 

consideração no sistema de propriedade privada. As cortes do governo, por exemplo, podem 

ajudar a estabelecer os direitos de propriedade, reduzindo seus custos. Além disso, como os 

custos de transação são positivos, os contratos de mercado não levam todos esses custos em 

consideração como, por exemplo, em casos da poluição aquática originada de fontes que não 

podem ser identificadas – com a tecnologia atual –, onde definir os direitos sobre ela pode 

ser impossível (ANDERSON e LEAL, 2001). Nesses casos existe um argumento utilitarista 

em relação ao papel do governo, mas não há garantia de que os resultados da ação política 

serão melhores do que um mercado com custos positivos de transação. Se, por exemplo, o 

mercado “produz” pouca água limpa porque quem polui não paga por sua ação, em contraste 

o processo político pode produzir muita água limpa, já que quem aproveita os benefícios não 

paga o custo. 

 

1.6 EMPREENDEDORISMO AMBIENTAL 

 
De acordo com autores como Anderson e Leal (1997), Cohen e Winn (2007), 
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Shrivastava (2000) e Dean McMullen (2007), o empreendedorismo ambiental é um processo 

que envolve a descoberta, avaliação e uso de estratégias alternativas que desafiam a noção 

clássica da economia ambiental das falhas de mercado (HANLEY; SHOGREN; WHITE; 

2007), uma vez que novas soluções que buscam trazer bem-estar social através da alocação 

dos recursos naturais e minimização de externalidades são trabalhadas. 

Os estudos sobre essa área de pesquisa emergente oferecem bases teóricas que 

explicam a empiria observada em níveis institucionais e econômicos, porém ainda há poucos 

trabalhos que mostram como as normas sociais (ELSTER, 2000) dentro dessas organizações 

impactam na criação e atuação de empreendimentos ambientais e como tais normas servem 

como suporte para entender como instituições privadas incentivam a criação de “empresas 

ambientais” (INGRAN; SILVERMAN, 2002). 

Elster (2000), a partir da nova economia institucional, define normas sociais em 

categorias de consumo, conformidade, cooperação e interdependência familiar, sendo que 

essas oferecem elementos sociológicos para analisar empreendimentos ambientais. Essas 

categorias configuram uma concepção mais abrangente do institucionalismo, ao considerar 

não apenas o contexto político –  e são importantes no contexto aqui estudado, já que o 

objeto em questão representa uma instituição privada composta pela racionalidade 

administrativa e as normas sociais de seus associados. 

As normas aceitas nesses grupos, sob análise, podem ser instrumento para entender 

como é construído o processo de tomada de decisão no nível individual. Dentro do estudo 

das ciências ambientais há estudos similares sobre empreendedores ambientais realizados, 

porém através de outras categorias como as intenções dos empreendedores (KRUEGER; 

REILEY; CARSRUD, 2000), e ética (BUCAR; GLAS; HISRICH, 2003) ou até mesmo em 

aspectos puramente econômicos (COHEN e WINN, 2007). É importante entender que existe 

um gap teórico acerca das decisões individuais dos empreendedores ambientais e se os 

mesmos consideram as normas sociais ou “leis não-escritas” (ELSTER, 2000; OSTROM, 

2000) quando são confrontados com decisões e ações. Normas sociais ou o sistema de leis 

partem de uma concepção clássica do institucionalismo (JEPERSSON, 1991), entretanto, 

como já mencionado, não apenas o sistema político é considerado, mas também todos os 

sistemas de interação que fazem parte das experiências dos indivíduos, como a economia e 

o meio ambiente. 

Anderson e Leal (2016) destacam que é importante entender como os diversos 
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incentivos para o empreendedorismo ambiental, ou a falta deles, afetam o meio ambiente. Dean 

e McMullen (2007) expandiram a conceituação do empreendedorismo ambiental apresentada 

por Anderson e Leal (1997). Esses autores acreditam que as falhas de mercado são 

oportunidades para grupos dentro de um contexto que têm conhecimento, experiência e 

cooperação entre eles para empregar novas ações de mercado. Esses empreendedores são 

responsáveis pelo processo da correção e minimização de externalidades, dos mecanismos 

errados de preço e da desinformação através de estratégias inovadoras de inserção no 

mercado. Entretanto, essa análise é majoritariamente econômica, onde não há análise das 

instituições e os indivíduos que fazem parte desse contexto. 

De acordo com Lounsbury e Crumly (2007), é importante considerar como elementos 

culturais, normas sociais e discursos impactam os atores e sua relação como o meio ambiente 

e o mercado. Estes autores não fazem uma crítica aos estudos tradicionais dentro do 

empreendedorismo ambiental, já que os aspectos normativos e econômicos são centrais 

(YORK, 2009), mas sim trazem uma nova perspectiva. Dentro do empreendedorismo 

ambiental existem impactos provenientes de instituições públicas e centralizadas além de 

privadas e descentralizadas. Essas instituições são baseadas em incentivos governamentais 

(relaxamento do sistema regulatório), culturais (hábitos locais) e sociais (comunidade) que 

proporcionam a criação dessas “empresas ambientais”. 

North (2005), Ingram e Silverman (2002) e Zimmerman e Zeitz (2002) são autores   

que trabalham a questão de instituições e empreendedorismo. Segundo eles as instituições 

públicas são compostas por leis, taxas e regulações, já as privadas possuem normas sociais, 

normas culturais, crenças e expectativas. Ambas, dentro do empreendedorismo ambiental, 

estão a mercê das normas institucionais e da resistência do mercado, pois de início ainda não 

possuem legitimidade e aceitação. De acordo com a literatura é possível investigar como 

esses fatores influenciam e impactam na frequência de novos empreendimentos, porém 

pouco é analisado sobre como os mesmos fatores influenciam no tipo de empreendimento 

que é adotado. Os aspectos de capital empregado, estabilidade econômica e alívio fiscal são 

amplamente estudados, deixando as interações entre público e privado pouco exploradas. 

Soto (2000) explica como a definição da propriedade privada em áreas ambientais 

possibilita o empreendimento ambiental. A ação regulatória do estado condiciona a ação 

desses indivíduos, sendo facilitando através de incentivos e leis que diminuem os custos 

envolvidos ou o oposto com regulações mais estritas. Uma hipótese é de que instituições 

públicas que oferecem esse tipo de facilidade têm um número maior de empreendimentos 
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ambientais que utilizam práticas responsáveis e sustentáveis. A literatura (SCOTCHMER, 

2006) indica que essa relação de incentivos de estado é bastante explorada, entretanto pouco é 

indicado sobre os processos descentralizados das instituições privadas na ação 

empreendedora e suas normas sociais. 

As normas sociais são leis não escritas dentro de um grupo (ELSTER, 2000). 

Segundo o autor, essas normas influenciam as decisões individuais. Elster segue na tradição 

sociológica clássica, que defende que uma norma é social quando é compartilhada e aceita 

por aqueles que a praticam. É importante ter em mente que essas normas são impostas, sendo 

que nem sempre servem para o próprio interesse.  

Dentro da questão ambiental, Kandori (1992) indica que essas normas são utilizadas 

para conter possíveis más decisões pois as mesmas são empregadas como forma de pressão 

social – o que as transformam em incentivos – uma forma de evitar possíveis complicações 

impostas por leis. Essas normas, quando violadas, podem trazer consequências negativas 

para indivíduos dentro de um grupo e por isso, em geral, são aceitas. Arrow (1971) indica 

que a confiança dentro do mercado é possível de ser comprada, porém, possui alto custo e 

Kandori (1992) afirma que os empreendedores ambientais buscam reduzir os custos. 

Existe uma diferença entre práticas culturais e normas sociais. Normais sociais são 

compartilhadas por grupos culturais diferentes, como indicado por McGrath e MacMillan 

(1992). O emprego da análise das normas sociais pode ser útil na tentativa de entender os 

incentivos e motivos individuais dos empreendedores em grupos diferentes, assim como 

destacar suas similaridades.  

Grupos como o BMV são produtos diretos de normas sociais. Existem leis formais que 

tratam de questões como poluição de águas, desmatamento, uso indevido da terra, mudança 

climática e outros temas, entretanto essas leis também fazem parte das normas sociais. Cialdini 

(2007) indica que grande parte do atual movimento sustentável e verde acontece devido a união 

de normas cautelares – que trazem a noção do que é certo – e normas descritivas que indicam 

o comportamento dos indivíduos. Empreendedores ambientais seguem as normas cautelares e 

capitalizam ao perceber quais são essas normas descritivas. O objeto aqui estudado trouxe 

interessantes observações, que são debatidas nos próximos capítulos. 

 

1.7 CRÍTICAS AO AMBIENTALISMO DE LIVRE  MERCADO 

 
De modo geral, são três as críticas ao ambientalismo de livre mercado, senda elas: a 
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corrente se importa com questões econômicas, não ambientais; pouca atenção aos direitos 

de distribuição; e o foco nos mercados e na política, ignorando outras instituições 

importantes. 

O ambientalismo de livre mercado tem foco nas interações e valores humanos, o que   

é conflitante com a ideia popular de que preservar o meio ambiente é uma questão moral, 

não econômica. Sagoff (1992) fala que ambientalistas estão dispostos a salvar o planeta e 

seus bens ambientais, não preocupados em satisfazer a vontade de quem quer pagar. O 

ambientalismo tradicional transforma valores morais em questões políticas, argumentando 

que são uma forma de tratar melhor o planeta. O que, segundo o ambientalismo de livre 

mercado, nada mais é que uma forma de rent-seeking, isto é, um aparato moral de um grupo 

de pessoas que querem defender suas ideais às custas de muitas outras. 

Sobre a falta de atenção aos direitos de distribuição, a questão é de quem reivindica 

os recursos e quem deve pagar por eles (COASE, 1960). Na medida em que aqueles que 

querem salvar o planeta e seus bens ambientais paguem aos donos de terras e bens ambientais 

por eles, a distribuição será importante. É provável que quem tem preferências ambientais não 

possa pagar por elas. Muitas ambientalistas recorrem a ideologias ortodoxas para sugerir que 

não importa as escolhas que as pessoas fazem, mas sim as que fariam caso não estivessem 

infestados pela ideologia burguesa. Segundo tal raciocínio, é fácil dizer que os ambientalistas 

pagariam mais de tivessem como. Obviamente isso não é identificável por trocas voluntárias 

de mercado, o que abre margem para a redistribuição política. (ANDERSON e LEAL, 1992). 

Um argumento similar é de que a distribuição de renda favorece pessoas que não tem 

interesse ambiental em detrimento das que têm. Os ambientalistas defendem que deve haver 

redistribuição específica para questões ambientais. Isso asseguraria que pessoas pobres 

possam usufruir de amenidades ambientais, já que essa redistribuição manterá os custos 

baixos. No caso de terras públicas, fazer com que pessoas, que nem interesse ambiental têm, 

paguem para que o uso de parques nacionais ou florestas seja priorizado não é justo. Já no 

caso de terras privadas, onde existem donos com direitos assegurados, o apelo dos 

ambientalistas é para intervenção governamental, uma vez que ambientalistas pobres não 

podem pagar pelo direito de uso (MENELL, 1992). 

Porém há uma questão empírica sobre pessoas pobres de fato usarem amenidades 

ambientais como os parques nacionais (BADEN e SNOW, 2001). Se não, existe pouca 

evidência que justifique o uso dos parques como forma de distribuição de renda, para 

promoção de riqueza. Depois, se são pessoas pobres, não existe motivo plausível suficiente 
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para redistribuição em forma de jardins ou lagos dentro de um parque nacional, por exemplo. 

Se elas tivessem mais renda, o ideal é que as mesmas decidam como gastá-la, seja visitando 

parques ou comprando bolas de gude. A crítica do ambientalismo de livre mercado é que esse 

argumento de bem-estar e conscientização ambiental geral, feito pelas ambientalistas, é de 

que é um argumento baseado em preferências de poucos grupos organizados. 

Jane Shaw (1996) levanta a dúvida se os ambientalistas são tão pobres, em relação 

ao resto da população, como defendem ser. Em sua pesquisa, Shaw mostra um número 

elevado de evidências que mostram que a demanda por qualidade ambiental está muito ligada 

a renda, e os membros de grupos ambientais têm altas rendas. O argumento de distribuição 

de renda não convence. 

Não existem escolhas baseadas apenas em mercados e política, ambos processos são 

apenas duas alternativas para avaliar o uso de recursos naturais e a qualidade ambiental. 

Mesmo entre essas duas esferas, há inúmeras outras camadas de atuação. Segundo Elinor 

Ostrom (1990), existem comunidades entre os mercados e os governos que têm papel na 

alocação de recursos. Baden e Noonan (1998) citam o exemplo de comunidades pesqueiras 

que regulam o acesso     à pesca, Anderson (1995) mostra que membros tribais restringem 

o acesso ao pasto de suas comunidades. Nestes casos e em muitos outros, o arranjo 

institucional pode ser avaliado na medida como promove habilidades de gerar informação e 

incentivos individuais. O ambientalismo de livre mercado, na verdade, não está preocupado 

somente nos mercados e na ação do governo, e sim em como vários arranjos institucionais 

determinam os valores ambientais e como os tomadores de decisões respondem a essa 

informação (ANDERSON, 1982). 

É uma questão empírica sobre qual processo, o político ou de mercado, pode 

transformar recursos de baixo custo em alternativas valiosas. O pensamento tradicional 

defende que os mercados não podem fazer isso de forma eficiente, cabendo ao governo tal 

função. A posição do mercado de livre mercado é oposta. Sagoff (1992), para rebater o 

argumento favorável ao mercado, traz o que ele chama de falácia da comparação absurda. Ele 

diz que o mercado pode até ser melhor para gerenciar o meio ambiente, mas seus defensores 

apenas comparam a perfeição do mercado com as piores falhas governamentais do passado. 

Mas, como evidenciado em várias pesquisas desde que seu trabalho foi publicado, parece que 

quem comete tal falácia é o próprio Sagoff. Como um trabalho analítico do ambientalismo 

de livre mercado sugere, a economia tradicional promulga que o mercado é uma fonte 

potencial de fracassos na gerência de recursos naturais e do meio ambiente, devido às 
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externalidades que podem afetá-lo. Entretanto o que o ambientalismo de livre mercado, de 

forma exaustiva, tenta mostrar é que tais fracassos surgem porque é custoso definir, 

implementar e comercializar direitos, sejam eles no setor político ou privado (BARBIER, 

1989). O fato é que o argumento de externalidades exige atenção dobrada na política, que é 

palco de custos difusos e benefícios concentrados. Em outras palavras, o governo distribui 

externalidades, o que é ignorado, talvez como uma tática de debate ideológico, por aqueles 

que defendem o modo tradicional de pensar o meio ambiente. 

A ênfase dada pelo ambientalismo de livre mercado está muito ligada à necessidade   

de considerar o valor e a ação humana em todo tipo de recurso, importante nos processos de 

mercado. Apenas quando os direitos forem bem definidos, implementados e transferíveis, 

indivíduos tomados por auto interesse confrontarão os trade-offs presentes num mundo de 

escassez (AHMAD, 2000). Existem nichos no meio ambiente onde empreendedores podem 

criar lucro, onde os preços serão a medida de valor colocados nos recursos naturais 

(ANDERSON e LEAL, 1997). Erros nesse processo serão presentes, mas também criarão 

oportunidades para novos administradores terem melhores ideais. O empreendedor 

ambiental, como sua capacidade de definir e implementar seus direitos, pode lucrar com os 

recursos e cobrar por aqueles que antes não pagavam por eles. Em casos onde esse processo 

seja impossível, é possível pedir por soluções do governo. A questão é que essas soluções, 

muitas vezes impostas por agendas políticas e interesses de pequenos grupos, dificultam 

práticas inovadoras de mercado, que promovem responsabilidade fiscal, uso eficiente de 

recursos e liberdade individual (ANDERSON e LEAL, ibid). 

O objetivo é minimizar os custos, na qual os proponentes de livre mercado, de governo 

ou qualquer que seja devem estar baseados em pesquisas e evidências empíricas. Desde que o 

ambientalismo de livre mercado foi articulado, um número ostensivo de pesquisas revela que 

as soluções de mercado são mais eficientes. Para que a sustentabilidade e responsabilidade 

ambiental sejam metas alcançáveis, é de urgência que a batalha de ideais seja combatida pelas 

evidências. 

Lowi (1969) afirma que no final da década de 1960 havia consenso entre as correntes 

políticas (direita e esquerda) sobre como os modelos progressistas falharam em suas 

concepções no que diz respeito a gerência de terras públicas.  A ideia da governança em 

busca do interesse público já era entendida como uma contradição. Segundo Stroup e Shaw 

(1989), com a ajuda de diversos interesses privados na sociedade, o governo procurou um 

equilíbrio entre seus interesses também. 
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Como proposto anos antes pelas escolas de Chicago e austríaca, a situação lógica 

para problemas ambientais poderia ser encontrada no livre mercado. A política deve ser 

encarada como um lugar onde interações como as de mercado acontecem, como uma forma 

de troca que não tem um denominador comum de preços. Comparado com tal regime político 

de troca, o mercado com preços e dinheiro funciona com menos custos de transação e com 

maiores números de ganhos de produção (NAVERSON, 1995). 

A política tem um caráter socialmente mais aceito que o mercado em relação ao seu 

ponto inicial de distribuição. O governo poderia limitar suas ações na distribuição da renda 

conseguida pelas ações de mercado, deixando de lado suas atividades ineficientes de suas 

agências (NELSON, 2000). 

Apesar de o ambientalismo ter virado um fator político importante nas décadas de 

1960 e 1970, o movimento ambientalista tradicional rejeitava a lógica ao insistir com as 

correntes progressistas. Os mesmos métodos de uso e manejo de terras públicas foi 

perpetuado nas décadas seguintes. No começo da década de 1990, era evidente que tais 

métodos tinham falhado (ANDERSON e LEAL, 1991). Os resultados da administração 

pública eram colocados em cheque, as agências procuravam revisar suas ações a fim de 

contornar seus próprios problemas. Ao continuar com os meios antigos de planejamento, 

nada funcionava. O planejamento para causas sociais e econômicas era visto como o processo 

de construir uma casa; apenas desenhe e implemente. Não era o que a lógica mostrava 

(ANDERSON, 2001). 

A resistência em admitir as falhas das ideias progressistas e ao funcionamento do 

mercado ocorre, segundo o infindável Terry Anderson (2009), na forma religiosa de encarar 

o meio ambiente por parte de alguns de seus militantes. A “religião” ambiental é uma crença 

secular que tem suas obrigações morais. O próprio discurso reflete a moral religiosa do 

movimento: é necessário “salvar” o tamanduá-bandeira, a floresta é um “templo” para 

“louvar” e se “espiritualizar”, os capitalistas são os “demônios” que buscam “profanar” a 

terra. 

Essa visão serve de crítica para os ambientalistas de livre mercado, que consideram 

as condições naturais no Ocidente tão alteradas que é impossível considerar o aspecto puro 

que os “religiosos” do meio ambiente professam. Para retornar às condições que aqui se 

encontravam antes da colonização europeia, seriam necessários atos inimagináveis – para não 

dizer impossíveis – de intervenção humana. 

Outra crítica está endereçada à hipocrisia no comportamento dos “religiosos” 
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ambientais. Muitos deles dirigem os mais potentes carros enquanto pregam a importância de 

conservação energética e pouco impacto humano no planeta (KNUDSON, 2001). 

Empreendedores podem ser atores fluentes e importantes na preservação ambiental. 

O sistema de direitos de propriedade privada funciona como um incentivo para eles. Por 

exemplo, se uma pessoa adquire uma área extensa de córregos que antes era de uso comum, 

ela colocará proteções e regras de uso que serão importantes para a sustentabilidade de sua 

propriedade. Os custos e benefícios serão aproveitados por aqueles que pagam, sem 

externalidades que causam prejuízo. Em outras palavras, na economia de mercado se há 

alguém impondo custos ou usando de benefícios sem pagar por eles, com o passar do tempo, 

não poderá agir da mesma forma, uma vez que há incentivos por parte dos que pagam para 

que isso seja evitado. 

O governo e suas políticas agem de forma oposta. Suas decisões coletivas, 

implementadas de forma coercitiva, externam os custos. A própria natureza do governo mostra 

que uma vez que uma coligação majoritária se monta, os custos podem ser externalizados para 

todos aqueles que estão fora do grupo governante. O incentivo infinito dos políticos é de 

encontrar maneiras de externalizar os custos, criando benefícios apenas para alguns às custas 

de muitos outros. Tendo em mente esta natureza, apenas aquilo que ainda não é possível ser 

controlado por meios privados deve ser função do governo, como, por exemplo, a poluição 

do ar. Não há tecnologia barata e suficiente – ainda – para comercializar e controlar essa 

função (MEINERS e MORRISS, 2000). 

Entretanto, mesmo com essas limitações, o ambientalismo de livre mercado sugere 

que incentivos baseados naqueles de mercado também devem ser adotados nas políticas de 

intervenção que são necessárias. Políticas como a de comando e controle, como as cotas 

fixas de emissão, comandadas pelo governo, não produzem de forma eficiente os incentivos 

que possam levar à melhoria do meio ambiente. De forma oposta, os incentivos baseados no 

mercado garantem que as externalidades sejam identificadas e que preços sejam colocados 

nelas. Com o passar do tempo, tais preços poderão ser reduzidos através de um processo de 

substituição (STROUP e BADEN, 1973). Por exemplo, uma empresa farmacêutica tem uma 

cota de poluição mensal, que pode ser até comercializada devido aos incentivos baseados no 

mercado. Sendo eficiente, a empresa emite menos poluição que o acordado e pode vender 

para outras que não são tão eficientes o montante que sobrou de sua cota. Conforme outras 

empresas farmacêuticas continuam recebendo incentivos para reduzir seus índices de 

poluição, a necessidade do aparato técnico do governo que garante o cumprimento da lei será 



45  

diminuída. 

Os advogados da teoria política verde são os principais opositores dos ambientalistas 

de livre mercado, apesar de todos os estudos que corroboram seus conceitos. Embora haja 

um consenso que certos bens ambientais possam ser desenvolvidos através do mercado, há 

uma discordância que tais bens devem ser desenvolvidos desta forma. 

A teoria política verde tem forte caráter comunitarista e dependência nas políticas de 

comando e controle. Ela entende que o processo de decisão baseado na escolha racional é 

inapropriado para os assuntos ambientais porque, segundo seus teóricos, as decisões são 

feitas a partir de preferências individuais e não nas instituições sociais (PENNINGTON, 

2003). A corrente comunitarista professa que as decisões privadas de mercado não visão o 

bem comum nem tampouco o caráter moral. O liberalismo dá tamanha importância às 

preferências pessoas que questões morais viram algo relativo (MACINTYRE, 1981). 

Com apoio nesta ideia, os comunitaristas defendem que o indivíduo deve ser 

desenvolvido como um ser social, com suas concepções pessoais sendo produto de emoções 

e experiências compartilhadas com uma comunidade. Apenas o bem comum importa e, a 

partir dele, qualquer preferência pessoal deve ser tomada. O “egoísmo” existente no 

consumismo de mercado não deve ser nada mais além de ignorado, pois o mesmo desvia o 

senso de comunidade do indivíduo (SUNSTEIN, 1991). A teoria comunitarista propõe que 

deliberações de escolhas coletivas devem ser tomadas, porque só através da discussão entre 

todos a comunidade pode julgar a preferência individual, encontrando a melhor solução para 

todos. 

A corrente teórica da política verde (BARRY, 2014) tem três dimensões, que batem 

de frente com os ambientalistas de livre mercado, calcadas na ideia de que qualquer decisão 

ambiental está voltada ao bem comum que somente instituições que vão além do indivíduo 

podem tomar. Os pensadores verdes acreditam que as decisões relativas ao meio ambiente 

devem ser tomadas através de práticas que envolvam todos da comunidade, onde as pessoas 

discutem como suas práticas afetam o meio e a vida dos outros ao seu redor. O quadro geral 

é mais importante que a soma de suas partes. Quaisquer introduções de práticas do mercado 

interferem de forma negativa aqueles que fazem parte da comunidade pensar em como suas 

ações impactam o resto. Esta é a primeira dimensão. 

A segunda foca nos incentivos, estes que buscam os ganhos pessoais na proteção 

ambiental e não a questão abstrata de valores e moralidade de um comportamento 
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ecologicamente correto. Os bens ambientais podem ser providenciados pelo mercado através 

de incentivos individuais, mas devem ser evitados, pois os mercados não podem providenciar 

alguns bens por causa do caráter egoísta que tais instituições promulgam. Modelos de 

comando e controle de regulação devem ser utilizados, pois impõe concepções morais sobre 

o uso de recursos naturais. 

A terceira dimensão que contrapõe o ambientalismo de livre mercado é construída 

em uma concepção moral de que não se pode pagar por bens e recursos naturais, tampouco 

serem vendidos. De acordo com essa visão, o ser humano deve ser educado para se adaptar a 

estilos de vidas alternativos, que edificam a comunidade e o debate, negando o consumismo e a 

gratificação individual (BARRY, 1999). 

O comunitarismo verde abomina a noção de que um denominador comum como o 

dinheiro possa cumprir função social no meio ambiente, sendo que é algo que envolve 

questões morais que não podem ter preço. Existe um conflito moral na escolha individual 

em pagar por recursos naturais com o objetivo de preservá-los ou para comercialização, então 

arenas de debate democrático têm o papel e compromisso de lidar com essa questão 

(BARRY, 1999). 

Sagoff (1988), defensor do comunitarismo verde, traz o caso do “consumidor” e do 

“cidadão” e mostra suas preferências. Numa pesquisa entre estudantes, ele perguntou se os 

mesmos visitariam um resort previsto para construção em um parque nacional e a maioria 

disse que iria tranquilamente, para aproveitar dos benefícios da recreação oferecida. Quando 

perguntados se eles apoiariam a construção do resort, a maioria disse que não. Para o autor, as 

respostas refletem a diferença entre o consumidor e o cidadão. Como atores em um 

empreendimento “imoral”, os consumidores gostam da ideia de um resort dentro de um 

parque nacional. Mas como cidadãos, segundo a interpretação de Sagoff, o indivíduo se opõe 

a destruição da floresta para a construção do resort. Sendo assim, se a intenção não é viver 

em um sistema imoral e degradante ao meio ambiente, decisões coletivas devem ser 

preteridas às escolhas individuais dos consumidores. 

Em contraponto, Pennington (2000) usa o mesmo exemplo de Sagoff para afirmar   

que a simples objeção da ação do mercado e a possibilidade de pagar pelo meio ambiente    

não são suficientes para invalidar os argumentos do ambientalismo de livre mercado. Muito    

é discutido sobre valores éticos e morais de decisões de mercado, mas a principal razão para   

a institucionalização de direitos privados sobre bens ambientes é importante justamente por 

permitir aos proprietários decidirem como administrar, seja em base de argumentos éticos 
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ou qualquer outra coisa julgada importante, e não com burocratas decidindo por eles. Assim 

como alguém pode se recusar a vender um bem por questões emocionais, um proprietário de 

florestas ou córrego pode recusar vender madeira ou permitir a pesca se julgarem que os valores 

oferecidos forem insuficientes. O uso do dinheiro em questões ambientais não significa uma 

falha moral. 

 

1.8 ESTUDOS DE CASOS NOTÁVEIS DE AMBIENTALISMO DE LIVRE 

MERCADO: DUAS HISTÓRIAS 

 

Antes do estudo de caso sobre o Brasil Mata Viva, é interessante abordar dois 

experimentos que configuram o sucesso da teoria em prática. 

1.8.1 Uma história de dois parques – Warren Meyer (2013) 

 
Em seu interessante estudo de caso, Warren Meyer traz uma comparação entre dois 

parques: Red Rock State Park e o Crescent Moon Ranch. O primeiro, localizado perto de 

Sedona no Arizona, anunciou em 2010 que fecharia suas portas devido a cortes de orçamento. 

O parque garantia por ano ao menos $300,000 com o dinheiro de entradas, mas outros custos 

adicionais elevaram e muito o custo total de manutenção. Era necessário que novos impostos 

fossem criados para manter suas atividades – o que, para o alívio da maioria da população 

contribuinte, não foi feito. A ação do Estado durante os anos, como seguidos cortes nos 

orçamentos anuais e o próprio dinheiro que não tinha para os fundos do parque, levou à 

inevitabilidade de fechamento das operações realizadas ali. O segundo parque, apesar de ser 

posse do Forest Service dos EUA, tem sua administração nas mãos de empresas privadas. As 

atividades realizadas no Crescent Moon Ranch são idênticas às do Red Rock State Park, mas 

o dinheiro que é conseguido pelos serviços lá oferecidos não apenas dá sustentabilidade para 

o funcionamento do parque como também gera um lucro maior de $60,000 para os cofres do 

Forest Service, sem nenhum imposto adicional. 

O Forest Service adotou um método extremo para reduzir os custos de suas áreas de 

recreação nos parques que gerencia; empreendedores foram convidados para se juntarem à 

agência. Meyer mostra em seu estudo que existe um custo enorme para a manutenção dos 

parques, indo desde limpeza a monitoração, equipamentos, trilhas. São custos de trabalho que 

podem formar mais de 80% das despesas. O pesquisador aponta um erro no Red Rock State 

Park, que é a contratação contínua de técnicos que, apesar de terem grande apreço pela 

natureza, tinham ótimo nível de qualificação. Mas por que é um erro? Porque esses 
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profissionais estavam incumbidos de exercer todos os pormenores, como limpar banheiros e 

colher lixo – algo que não é barato nem eficiente. O dinheiro arrecadado pela agência pública 

cobria apenas metade dos custos. O custo restante deveria ser coberto por fundos estatais – 

estes que precisam arcar com o sistema de saúde e segurança, por exemplo. Os governos não 

podem disponibilizar mais fundos para seus parques; é mais barato fechá-los. O Forest Service 

ao perceber o funcionamento do processo político, enxergou que o mercado privado oferecia 

uma forma mais barata e eficiente de operar seus serviços. Diversos experimentos, durante 

anos, foram necessários para que objetivos traçados fossem alcançados. Meyer analisou que 

mais de mil áreas de recreação e acampamento em parques sob a administração do Forest 

Service estão na direção de empresas privadas – todos bem mantidos sem qualquer custo 

adicional a população que não se beneficia deles, isso é, sem impostos. 

O Forest Service estabeleceu contratos com concessionárias privadas e manteve sua 

posse dos parques e controle de suas instalações e características. As concessionárias 

comandam as instalações e usam suas características para lucrar, o que é cobrado para entrar 

no parque é usado para cobrir as despesas. Existe uma preocupação em não superdesenvolver 

suas áreas e Meyer analisa que as operações feitas pelas concessionárias seguem rígidas regras 

estabelecidas pelo Forest Service, o qual fiscaliza e conduz questionários frequentes aos 

clientes para saber o nível de satisfação. Qualquer projeto de grande impacto, e previamente 

não acordado, deve ser avaliado pelo Forest Service. A diferença neste processo são os 

contratos de direitos de uso privado dos parques, os quais inviabilizam a burocracia 

estagnante. 

Uma das principais diferenças entre as empresas privadas e as agências públicas é a 

capacidade de contratar e assalariar de acordo com as necessidades e trabalhos específicos, 

o que resulta em maior eficiência. Porém, como Meyer evidenciou em seu estudo, a agência 

pública pode se aliar a empresas privadas para melhorar suas atividades. O empreendedor 

pode concentrar seus esforços em manter áreas de recreação, acampamento, piquenique e 

pesca enquanto a agência fiscaliza se o que está sendo feito está dentro do que foi acordado, 

de forma responsável. Algo que foi notado no Red Rock State Park é que apesar de ter 

praticamente tudo o que o Crescent Moon Ranch tem, a administração estatal feita por ele 

fez com que os custos fossem duas vezes maiores. 

Um ponto extremamente importante verificado pelo pesquisador foi a capacidade 

diferenciada que uma companhia privada tem de usar sistemas de contabilidade que mostrem 

quais são os prejuízos e como transformá-los rentáveis através de maior uso de 
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responsabilidade e adequação na alocação de recursos. Aliado ao processo de definição de 

direitos feitos pela agência, a companhia pode verificar a qualquer momento se seus ganhos 

estão pagando as despesas. Já os sistemas de governo são formados por inúmeras fontes, os 

quais não consideram individualidades e que compartilham seus recursos em blocos. Não 

existe uma preocupação de não gastar mais do que previsto, ou que o dinheiro dos fundos 

está sendo usado como deveria. Algumas das despesas não estão consideradas nos orçamentos 

de governo, o que leva ao caso do Red Rock State Park. Meyer conta que é difícil estimar 

curtos em parques públicos, e medidas como tamanho da área, número estimado de 

empregados e de visitantes provocam aberrações de administração. 

Meyer ainda nos conta que, no modelo que ele chama de público-privado, existem 

melhorias em relação ao modelo puramente estatal, tais como:  

1. As agências públicas falham no seu serviço de manutenção, tendo como resultado 

irresponsabilidade administrativa e prejuízo financeiro e ambiental. As estimativas 

para manter os parques estatais da Califórnia seriam de $1,3 bi, em 2010. Custos 

tão altos levaram ao corte maciço de orçamento. No âmbito privado, onde as 

possibilidades de financiamento são maiores, os custos são menores, os 

orçamentos são mais flexíveis, seus empreendedores são obrigados – não que seja 

um processo coercitivo como o qual o sistema político impõe – por contrato a 

cumprir metas de manutenção ambiental e financeira; 

2. Uma vez que os custos no âmbito privado são menores, os custos p a r a  usufruir 

dos parques também são. No Crescent Moon Ranch, por exemplo, para cada carro 

é cobrado $9 enquanto no Red Rock é $10. Na Califórnia, parques puramente 

estatais cobram $30 para acampamento noturno, enquanto parques privados 

vizinhos cobram de $16 a $22. Outra diferença é que nos parques estatais, mesmo 

com uma taxa mais alta, é preciso muitos outros milhões para se manterem. Já nos 

privados, o lucro é tamanho ao ponto de poder pagar milhões de dólares pelos 

direitos de concessão sem nenhum dano ambiental ou financeiro; 

3. Os parques público-privados são mais seguros e satisfatórios. Uma vez que seus 

custos são menores, eles são capazes de contratar mais gente do que os parques 

estatais. Mais empregados significa maior manutenção, em todos os níveis desde 

limpeza a conservação ambiental. 

 

A intenção de Meyer em seu estudo de caso é mostrar como o acesso privado aos 
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parques nacionais pode ser caminho produtivo para o aumento de recreação ambiental. 

Segundo ele, onde empresas privadas foram permitidas, os parques continuaram abertos, 

limpos e sustentáveis sem nenhum tipo de aumento de imposto para o contribuinte. Pode 

haver um temor em relação ao desenvolvimento privado em parques, mas o autor faz uma 

pergunta: por que a informação de que há contratos entre as agências públicas e 

concessionárias privadas sobre o uso da terra não são difundidas por ambientalistas 

tradicionais? Não é viável que o público geral seja mantido na ignorância ou possuído pelas 

crenças e previsões apocalípticas de certos grupos. 

 

1.8.2 Cheney Lake Watershed: qualidade da água em fazendas no Kansas - Reed 

Watson e Brandon Scarborough (2010) 

 
Reed Watson e Brandon Scarborough conduziram um estudo de caso em Cheney 

Lake, próximo a cidade de Wichita, no Kansas. Uma região marcada pela prática de 

agricultura, o uso da água se tornou um ponto importante para os moradores. O lago Cheney 

é a principal fonte de água potável, mas práticas nocivas estavam o colocando em risco. 

Preocupados com este cenário, agricultores se juntaram com a intenção de salvar sua fonte 

de água. Com fundos privados e programas de governo, foram criados incentivos para que 

todos adotassem práticas para conservação, o qual manteve o lago e também ajudou a 

melhorar as práticas de agricultura na região. 

Um lugar rico formado por 633 mil acres e cinco condados, Cheney Lake é conhecida 

por sua produção de alimentos e gado. A bacia hidrográfica cai no rio North Fork Ninescah, indo 

para o lago Cheney. Criado nos anos 1960, o lago foi concebido tendo como projeto fornecer 

água, áreas de recreação e pesca. Entre 60 e 70% de suas águas são necessárias para o consumo 

diário da cidade. Entretanto, impactos foram sentidos devido as práticas de agricultura ao 

redor do rio. Os autores dizem que no começo dos anos 1990, algas começaram a flutuar no rio, 

provocando a morte de peixes e cheiros desagradáveis na água. Resultado de uso excessivo de 

fósforo e outros nutrientes oriundos das fazendas ao seu redor. Os relatórios da agência 

geológica dos EUA dizem que, entre 1965 a 1998, um número estimado de 4 milhões de quilos 

de fósforo foi transportado por correntes de água até o lago Cheney. Outro impasse para a 

viabilização do lago e de seu ecossistema vinha de erosões, que causavam excesso de 

nutrientes e a baixa da capacidade de armazenamento do lago. Essas erosões foram sentidas 

principalmente nos anos 1990, quando quantidades preocupantes de sedimentos acumularam 

no lago. Pescadores não podiam mais pescar nas suas praias, mas sim andar cada vez mais 
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entre os sedimentos em direção da água. 

Tudo isso levou a qualidade da água ao declínio; os custos econômicos e ambientais 

causados pela sedimentação provocaram maior custo de tratamento pelo governo da cidade 

de Wichita, a integridade ecológica foi colocada em risco, as oportunidades para pesca e 

recreação ao redor do lago cada vez menores. 

Para resolver o problema de sedimentação, e assim os danos à qualidade da água, os 

fazendeiros Lyle Newby e Marion Krehbiel se juntaram para estabelecer os primeiros planos 

de conservação da bacia hidrográfica, tendo apoio do governo local. Em 1994 foi criado por 

eles o Citizen’s Management Committee, o qual definiu como metas reduzir de 40 a 45% do 

acumulo de sedimentos e fósforo, assim como dobrar a vida do lago. O mesmo comitê criou 

em 1999 a organização sem fins lucrativos Cherry Lake Watershed, Inc, que teria como 

função compartilhar informação e educação entre os proprietários de terra ao redor da bacia, 

melhorando assim a qualidade da água. Preocupados com os processos demorados da 

burocracia e regulação, o Cherry Lake Watershed teve como objetivo trabalhar em conjunto 

com fazendeiros e agências, produzindo melhores práticas de administração e conservação 

ambiental que preservariam a qualidade da água ao mesmo tempo que preservaria a prática 

da agricultura. Os incentivos para os fazendeiros foram conseguidos através de fontes 

privadas. 

Como já discutido antes, os incentivos são parte fundamental para que práticas 

ambientais possam ser conciliadas com interesses de mercado. Na região do lago Cherry, tais 

incentivos foram responsáveis para disseminar métodos melhorados de manejo que reduzem 

o impacto, educando assim os fazendeiros e proprietários de terra sobre os benefícios de 

considerar valores ambientais. Ao contrário do que aconteceria num processo político 

regulatório, o programa   do Cherry Lake Watershed promoveu responsabilidade mútua entre 

os fazendeiros, colocando os recursos ambientais diretamente sobre seus controles. Esta ação, 

como informa Watson e Scarborough, promoveu até 2008 mais de 2 mil práticas de 

conservação; 17% (77,800 acres) da bacia hidrográfica. 

Em parceria com a cidade de Wichita, Cherry Lake Watershed ajudou a proteger a 

água e aumentar sua qualidade para mais de 300 mil pessoas. Foi reconhecido pela população 

que existe valor econômico em reduzir o nível de poluição do lago, tanto para agricultura como 

para o próprio consumo. O governo local ofereceu como incentivo o reembolso de 30 a 40% 

para fazendeiros que implementassem práticas de conservação, assim como 50% para 

aqueles que estabelecessem perímetros em suas terras para preservar pasto e grama. Tal 
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atitude ajudou a reduzir os custos do governo com o tratamento da água do rio, e também 

resultou em maior benefício econômico para a população. No fim, os custos para os 

fazendeiros são baixíssimos. Os autores também fornecem dados sobre os resultados gerais 

do Cheney Lake Watershed, mostrando que entre 1994 e 2006, 1.369 projetos de conservação 

foram implementados. Trinta e nove tipos diferentes de práticas foram adotados, sendo 4 as 

mais populares: manejo de nutrientes, cerceamento, manejo de lixo e conservação da lavoura. 

Essas práticas fazem parte de mais de 65% dos contratos estabelecidos. Para avaliar os 

impactos do programa, a Kansas State University e o próprio Watershed estão fazendo uma 

pesquisa extensa, que busca determinar: 

 

• Os efeitos de práticas melhoradas de manejo sob a qualidade da água em partes 

específicas do lago Cheney; 

• Mudanças na qualidade da água com base em comparações feitas com dados anteriores; 

• Os melhores locais para práticas futuras de conservação; 

• Os fatores sociais que influenciaram os proprietários de terra a adotarem e manterem 

melhores práticas de manejo; 

• O impacto econômico dessas práticas. A receita líquida para sistemas de produção com 

e sem tais práticas serão computadas em grande escala. Os resultados serão analisados 

para examinar os trade-offs na receita líquida por acre, e a qualidade da água para 

implementações dessas práticas em outros cenários. 

 

Finalmente, os autores concluem como o caso do Cheney Lake Watershed é único, 

uma vez que o que começou com dois agricultores preocupados com a qualidade da água se 

tornou em um programa que incorporou medidas e práticas de melhoria ambiental. Hoje, 

através da associação voluntária tão típica do livre mercado, mais de mil fazendeiros fazem 

parte, com 2 mil práticas de conservação. O que o estudo de caso mostra é que o manejo 

responsável de terras começa pelos seus proprietários que, se incentivados, ajudam a 

estabelecer sustentabilidade ambiental para todo o seu redor. 
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2. ANÁLISE DO DISCURSO 

 
Segundo Phillips e Hardy (2002) a análise do discurso se apresenta como um 

paradigma de pesquisa que tem abordagens teóricas e metodológicas, as quais não devem ser 

usadas de forma independente. O pesquisador deve estar atento as premissas básicas 

apresentadas pela epistemologia, onde a linguagem é o foco de atenção para a produção de 

conhecimento. Como modelo metodológico, a análise do discurso busca teorizar às relações 

existentes em diferentes falas e textos, podendo ser casos individuais ou discursos com 

elevado poder de persuasão.  

É importante evidenciar que a textualidade não apenas significa um amontoado de 

palavras, mas também gestos, expressões, conversas e interações que fazem parte da 

textualidade. Dryzek (1997) salienta que um discurso pode ser composto por mitos, scripts, 

histórias, lendas que são realizados de forma cronológica como meio de entender e 

compartilhar a realidade. O autor afirma que o discurso está embutido na linguagem que é o 

instrumento que proporciona a habilidade de criar concepções, julgamentos e visões de 

mundo. É por essa razão que pode ser empregado como método de análise, especialmente para 

compreender os atores envolvimentos no processo civilizatório ambiental. Phillips e 

Jorgensen (2002), afirmam que a análise do discurso se propõe como uma teoria que considera 

o conhecimento como resultado de categorizações criadas nas interações e contextos sociais, 

aos quais o pesquisador deve trazer para termos analíticos. Como método de pesquisa, tal 

abordagem pode ser válida para explicar conflitos e relações de poder que estão implícitas, 

ou explícitas, entre os atores participantes. 

Considerando o contexto ambiental e as diversas correntes ideológicas que batalham 

por protagonismo, um dos principais debates está a cerca da valoração e uso de elementos da 

natureza – que não por acaso são chamados de recursos. A interação entre os gestores 

ambientais, público e os tomadores de decisão tem como traço marcante relações 

conflituosas. De acordo com Dryzek (1997), grande parte desse conflito é produto de debate 

entre manter e/ou aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, assegurar que exista proteção 

dos recursos naturais e qualidade de vida. O processo de tomada de decisões que envolve o 

manejo desses recursos, assim como questões e políticas de energia, comercialização de 

crédito de carbono, planejamento urbano e agricultura acontece através de ações discursivas 

por aqueles que têm poder legislativo e influência dentro da área. É neste cenário que o Brasil 

Mata Viva se encontra, e a análise de discurso é valiosa para entender seu posicionamento e 

motivações, assim como se mostra uma metodologia capaz de aplicação aos temas 
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relacionados com as esferas políticas e sociais do meio ambiente (PHILLIPS e HARDY, 

2002). 

 

2.1 METODOLOGIA DA ANÁLISE DO DISCURSO AMBIENTAL DE DRYZEK 

 
Para entender o debate ambiental, Dryzek (2005) afirma que existem oito categorias 

de discurso empregadas pelas diversas facções dentro deste contexto: racionalismo 

administrativo, pragmatismo democrático, racionalismo econômico, discurso de 

sobrevivência, desenvolvimento sustentável, modernização ecológica, conscientização verde 

e racionalismo verde. 

Em seus estudos sobre a análise de discurso aplicada ao campo das ciências 

ambientais Dryzek (2005) fez um levantamento histórico, ressaltando que o discurso 

ambiental surge do industrialismo – definido como um conjunto de ações que visavam o 

crescimento na produção de bens e serviços. O autor classifica o discurso ambiental em duas 

vertentes: reformista e/ou radicais e prosaica e/ou imaginativa. 

Os discursos reformista e radical têm origem no industrialismo. Os reformistas visam 

mudar partes do funcionamento e os radicais uma ruptura agressiva com os antigos modelos 

industriais. Os discursos prosaico e imaginativo também partem do industrialismo. A 

categoria imaginativa busca uma mudança total da estrutura social, econômica e política do 

industrialismo, enquanto a prosaica aceita as regras atuais do jogo. É dentro destas 

classificações apontadas por Dryzek, se encontram as oito categorias de discurso ambiental 

previamente citadas. 

É importante ter em mente que as categorias prosaicas e reformistas – racionalismo 

administrativo, pragmatismo democrático e racionalismo econômico – estão preocupadas e 

engajadas na resolução de problemas. Como já mencionado, essas são categorias que 

disfrutam dos benefícios e capitais provenientes do industrialismo, algo que serve como 

caminho para seus ideais reformistas, sendo que o ponto de diferença em cada uma delas são 

os agentes e gestores que nelas atuam. Todos pontos a seguir têm como referência o livro The 

Politics of the Earth, Environmental Discourses (DRYZEK, 2013). 

 

2.2 RACIONALISMO ADMINISTRATIVO 

 
Este discurso utilizado por agentes governamentais busca soluções práticas para 
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questões ambientais, onde noções teóricas são deixadas para especialistas e métodos de 

decisão por democracia direta podem não ser considerados se não são avaliados como a 

melhor solução baseada na experiência real, ou seja, na empiria. Dryzek (2013) menciona que 

a administração de recursos naturais e o controle da poluição do ar são questões que podem 

fazer parte deste discurso a fim de estabelecer agendas de regulação. É possível notar que o 

discurso do racionalismo administrativo também emprega as análises de custo benefício e 

risco para a implementação de políticas e debate sobre possíveis custos políticos. 

Dentro do racionalismo administrativo as instituições participantes são o próprio 

estado, gestores, e especialistas dentro de um plano econômico favorável à praticas 

capitalistas. Esses agentes têm como motivação elevar o capital político e social. Não há uma 

evidente preocupação com o meio ambiente em si, porém há uma concepção natural de que 

esses são problemas que apenas o estado pode resolver, e que essa é a forma que os 

subordinados devem aceitar. 

 

2.3 PRAGMATISMO DEMOCRÁTICO 

 
Dryzek (2013) define pragmatismo como um conceito com dois significados. O 

primeiro é baseado totalmente na realidade, sem nenhuma concepção idealista. O segundo 

significado tem origem na concepção filosófica de como a vida num cenário de incertezas e 

experimentação tem como objetivo resolver os problemas que se apresentam. O 

pragmatismo democrático é a interação e transformação constante dentro das soluções que 

visam solucionar problemas dentro de um cenário econômico capitalista. Para isso, é 

necessário ter a opinião de diversos atores sociais que ajudam a criar concepções e métodos 

para solucionar um problema ambiental. É um modelo de democracia deliberativa, onde há 

consultas públicas, diálogos entre legisladores consideração da opinião pública, direito a 

voto, proposição popular de políticas, debates e engajamento social. 

Este tipo de discurso tem como objetivo a participação maciça dos cidadãos, partindo 

da premissa que todos são iguais no processo de tomada de decisão e por isso a interação é 

fundamental antes da implementação de políticas. Há o problema de chegar a um consenso, 

pois as agendas e motivações são vastas. 

 

2.4 RACIONALISMO ECONÔMICO 

 
O discurso mais comum dentro dos debates ambientais e de especial interesse para 
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este trabalho. Dryzek (2013) afirma que é um discurso que pode ter um approach de 

economia de mercado, economia clássica ou de livre mercado e que tem como objetivo o uso 

inteligente dos recursos naturais para conseguir fins econômicos, ambientais, sociais e 

públicos. É importante entender que o papel do governo centralizado existentes nos discursos 

administrativos e pragmáticos não tem espaço nesta abordagem. O objetivo dos que usam do 

racionalismo econômico é ter a economia de mercado como regulação natural dos 

mecanismos de controle, comercialização e administração de recursos naturais criando 

incentivos como impostos verdes, redução de impostos, créditos ambientais. Esta é 

considerada uma maneira mais eficiente de manejo e controle de problemas ambientais, uma 

vez que os atores estão preocupados em tratar o que é propriedade privada. Dryzek considera 

esta uma abordagem não democrática pois o foco é muito ligado ao mercado, que segundo ele 

busca apenas lucros e nenhuma regulação. Uma concepção de senso comum e popular que já 

foi desbancada (ANDERSON ; LEAL, 2015). 

Dentro da estrutura do racionalismo econômico as instituições reconhecidas são o 

mercado, a propriedade, o governo e o homo economics que têm com função criar 

mecanismos de competição baseados no conhecimento empírico e teórico oferecido por 

gestores e especialistas. É importante ter mecanismos que produzam incentivos para todas as 

partes envolvidas. 

 

2.5 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
Segundo Dryzek (2013), a sustentabilidade tem como motivação aliviar os conflitos 

que dominam nos debates entre valores econômicos, ambientais, sociais e políticos. Dentro 

desse contexto estão os discursos do desenvolvimento sustentável e da modernização 

ecológica. Esses são métodos imaginativos e reformistas, que não usam de concepções 

apocalípticas e radicais para empregar sua agenda. 

O desenvolvimento sustentável é o discurso tem como premissa o uso responsável 

dos recursos naturais sem que haja prejuízos para as próximas gerações. Este discurso está 

baseado na economia capitalista e na criação de programas, políticas, redes e organizações 

que atuam em sistemas ecológicos e sociais. Os atores envolvidos têm como motivação 

encontrar soluções alternativas e ecologicamente corretas que visam a cooperação, o 

crescimento econômico, a proteção ambiental e a justiça social. Dryzek (2013) afirma que o 

desenvolvimento sustentável é diferente do racionalismo econômico no que se refere ao 
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incentivo de competição, pois seus esforços estão calcados na ideia de que âmbitos públicos 

e privados devem estar unidos se pretendem resolver um problema ambiental. 

 

2.6 MODERNIZAÇÃO ECOLÓGICA, DISCURSO DE SOBREVIVÊNCIA E 

RADICALISMO VERDE 

 
Segundo Dryzek (2013), este é o discurso usado por ecólogos moderados dentro do 

sistema capitalista. É uma visão que acredita que o desenvolvimento econômico deve existir 

em acordo com a preservação ambiental, pois é uma possibilidade que diminui os conflitos 

entre sociedade e o modelo de mercado. Este também é um discurso presente nas análises do 

Brasil Mata Viva, onde parte dos ideais da organização está na criação de incentivos que 

prosperam dos negócios dentro do mercado e não apenas no controle estatal. O discurso de 

modernização ecológica também é marcante na teoria de ambientalismo de livre mercado, 

onde o papel dos incentivos positivos e conscientização do uso de recursos são pontos chave. 

O discurso de sobrevivência tem origem no radicalismo do Clube de Roma e também 

é muito presente nos debates atuais. É um discurso contraditório em alguns aspectos como 

na defesa de mais controle estatal – Anderson e Leal (2015) escreveram extensivamente do 

equívoco de tal concepção – através de mecanismos que são produtos do próprio cenário 

industrial que o discurso critica. Essa é a característica prosaica dentro da sua concepção 

radical. 

Dentro do radicalismo verde existem dois tipos de discursos, a conscientização verde   

e a política verde. Diferente do radicalismo do discurso de sobrevivência, essas são discursos 

imaginativas que rejeitam de forma total qualquer estrutura dentro dos modelos industriais, 

porém também é radical. São discursos imaginativos pois são compostos por diversas 

ideologias como biorregionalismo, justiça ambiental, ecologia social entre outras. A política 

verde é um discurso utilizado dentro do sistema político através de partidos políticos com 

o objetivo de implementar agendas e políticas públicas consideradas verdes. A utilização desse 

tipo de discurso se faz presente principalmente para denunciar fracassos da industrialização e 

promover novas ideias de conservação ambiental através da instituição governamental. A 

política verde é racional e tem atores capacitados para promover teorias sobre novas formas 

de encarar um problema ambiental. 

Diferentemente da política verde a conscientização verde é amplamente baseada na 

emoção, e por isso também é conhecida com o discurso do romantismo verde. Dryzek (2013) 

constata que um dos pilares do discurso é promover um estilo de vida mais humilde em relação 
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à natureza. É um discurso que acredita na mudança individual para subverter o materialismo 

característico das sociedades industrializadas. Segundo o autor, esse é o approach utilizado 

por grupos religiosos como a ecoteologia. 

Tendo em vista a teoria apresentada por Dryzek, as perguntas que surgem para analisar 

o Brasil Mata Viva são: 

 

i) Quais são os discursos adotados pelo Brasil Mata Viva? 

 

ii) O contexto político interfere de qual maneira nos discursos do Brasil Mata Viva? 

 

iii) Os discursos utilizados pelo Brasil Mata Viva mostram constância ou apresentam 

mudanças significativas conforme o contexto político? 
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3. MÉTODOS DE AMOSTRA E ANÁLISE 

 
Nas últimas décadas há um crescente de iniciativas no âmbito privado em questões 

relacionadas ao meio ambiente. Empresas, empreendedores, organizações não 

governamentais (ONGs) e até mesmos governos criaram ou facilitaram novas formas de 

governança e administração de recursos naturais através do desenvolvimento de novas 

formas de mercado, sendo novos atores que exercem as mais variadas e importantes funções 

como certificação e controle de propriedades. Neste cenário, surge a teoria do ambientalismo 

de livre mercado para sistematizar e explicar essas mudanças de abordagem de um modelo 

antes amplamente centralizado em políticas estatais para princípios calcados na abertura de 

mercados aplicados ao meio ambiente. 

No Brasil organizações não-governamentais como o Brasil Mata Viva e Aliança da 

Terra estão no esforço para implementar pilares básicos já realizados em outras partes do 

mundo, que são: descentralização governamental, comercialização de créditos ambientais, 

geração de incentivos, privatização de reservas e mecanismos alternativos de administração 

ambiental. 

A teoria de ambientalismo de livre mercado ainda é uma abordagem amplamente 

nova na língua portuguesa. Para a realização deste estudo foi usada tal abordagem para 

analisar       a evidência empírica percebida no Brasil Mata Viva, juntamente com a análise 

do discurso ambiental. O approach foi qualitativo e analítico a fim de encontrar padrões, 

temáticas e ações usadas pela ONG no âmbito político, econômico e ambiental. 

A primeira estratégia utilizada para a definição de amostra foi encontrar uma prática 

similar com as de ambientalismo de livre mercado no Brasil. Nas publicações do Brasil Mata 

Viva, é possível encontrar citações de exemplos do comércio privado de água em Nova Iorque 

e o mercado de florestas no Reino Unido, sendo essa uma evidência clara de influência que a 

ONG brasileira possui e, portanto, adequada ao referencial teórico desta dissertação. 

Documentos, publicações, entrevistas em jornais, e apresentações públicas foram oferecidos 

ou coletados, nos quais é possível identificar as áreas de atuação e o processo de construção 

do principal produto, o crédito floresta e os discursos presentes dentro dos círculos que 

compõem o BMV. 

Conforme evidenciado por Dryzek (2013) a análise do discurso pode ser caracterizada 

por diversas temáticas e diferentes áreas de estudo, sendo uma metodologia sem um consenso 
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teórico definido. Portanto, a análise do discurso focada nos estudos ambientais também 

apresenta esse não-consenso, onde as noções particulares do pesquisador se fazem presentes e 

trazem impacto na análise. 

É preciso ter em mente que a análise do discurso aqui trabalhada não está preocupada 

apenas com a estrutura linguística, o uso repetitivo de palavras ou termos, a utilização de figuras 

de linguagem, como a construção de frases cria narrativas ou uma análise “crítica” que foca em 

aspectos identitários. A escolha de utilizar Dryzek e sua análise do discurso ambiental se deu 

por duas principais razões: 

1 – A análise do discurso ambiental é um bom complemento para a teoria de 

ambientalismo de livre mercado aqui apresentada; 

2 – A análise do discurso ambiental é uma ferramenta que ajuda a entender o motivo 

ideológico do discurso. 

Diferentemente da análise do discurso clássica—que se preocupa de forma primária com 

o aspecto linguístico—ou da análise crítica do discurso—preocupada com os aspectos 

ideológicos marxistas e/ou pós-modernos, os quais não têm espaço neste trabalho – a análise 

proposta por Dryzek é harmônica com os ideais de mercado discutidos neste trabalho e também 

com o discurso daqueles envolvidos ao Brasil Mata Viva, que são expostos a seguir. 

Dentro dos dados disponíveis, foram escolhidas falas, citações, editoriais e discursos 

que englobam aspectos importantes deste trabalho, que são: 

1 – Relação e ação do BMV dentro do mercado; 

2 – Atuação ambiental do BMV; 

3 – Relação institucional do BMV, pública e privada. 

Como mencionado, a escolha foi feita levando em consideração o referencial teórico 

aqui utilizado, em busca de uma coesão lógica dos dados com os objetivos da análise. Houve 

ênfase nas questões de introdução, atuação e defesa do mercado como provedor e fornecedor 

de serviços ambientais, assim como depoimentos de figuras públicas importantes dentro das 

instituições públicas. Tal ênfase se deu conforme os dados obtidos foram analisados. Há uma 

grande preocupação do BMV em buscar aceitação pública – política e ideológica –  de sua visão 
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de mercado. Tal preocupação é tão evidente que pouco é produzido e compartilhado sobre os 

benefícios quantitativos que são os produtos do ideal de sustentabilidade e preservação que a 

instituição defende. 

Esta análise do discurso ambiental é dividida em três partes. Na primeira analisamos o 

surgimento do BMV, a defesa que a ONG faz do mercado e seu produto de certificação e 

selagem. A maioria do material produzido pela organização foca no aspecto de mercado, sendo 

assim a maior parte de análise deste trabalho também. A segunda parte trata-se das relações que 

o BMV tem com as instituições públicas e seu processo de afirmação e aceitação. Secretários, 

deputados, senadores e governadores e seus discursos são analisados. Finalmente, na terceira 

parte, é apresentado – sempre a partir das próprias declarações do BMV – os benefícios 

ambientais produzidos pela organização. Também é apresentado a visão dos produtores 

beneficiados pelo BMV. 

Outra vez, os dados aqui tratados foram oferecidos pelo Brasil Mata Viva e os mesmos 

são colocados nas perspectivas do ambientalismo de livre mercado e da análise do discurso 

ambiental. 
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4. HISTÓRIA DO BRASIL MATA VIVA 

 
Inspirados pelo protocolo de Kyoto em 1997 e suas ideais de desenvolvimento 

sustentável, um grupo de pequenos produtores rurais de Santa Cruz do Xingu, município mato-

grossense que obteve incentivos federais para a ocupação de novas fronteiras agrícolas, se 

uniu para criar uma nova alternativa para a região. Tal alternativa culminaria no Brasil Mata 

Viva, uma ONG que possuiu uma metodologia para a transformação do sistema produtivo e 

inserção no mercado. 

A mudança da legislação ambiental em 1998, que alterou os percentuais permitidos 

para a exploração das propriedades – de 50% para 20% – foi o impulsor para essa alternativa 

socioambiental e econômica uma vez que esses 30% que foram cortados pela lei agora 

seriam áreas de recomposição ambiental, sendo os produtores totalmente responsáveis por 

elas, uma situação conflituosa, já que não eram capacitados para tal tarefa. 

Nesse cenário um produtor chamado Jair Silvério, empresário e agropecuarista, o 

antigo residente da região Benedito Umbelino de Souza Neto e a economista Maria Tereza 

Umbelino se reuniram para alavancar e identificar novas soluções e formas de atuar em face 

das novas regras da legislação ambiental. Segundo Maria Tereza Umbelino um dos objetivos 

dos produtores da região era identificar como diretrizes de sustentabilidade ambiental seriam 

capazes de garantir a sustentabilidade econômica e social da região que seriam diferentes das 

correntes e propostas conservacionistas, pois todos os recursos financeiros dos habitantes do 

município advinham do uso da floresta. 

De início, os estoques de carbono foram a alternativa encontrada, uma forma de 

remunerar a preservação da vegetação, proteção de cursos d’água e fauna, recomposição e 

reflorestamento. Esse serviço ambiental foi essencial para assegurar aos habitantes daquela 

área envolvida, pois permitiu a manutenção e criou novas condições socioeconômicas e um 

novo modelo de encarar o meio ambiente. 

No dia 26 de setembro de 2008 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Mato 

Grosso a lei nº 8.981 que reconheceu oficialmente o projeto Xingu Mata Viva. Os atores 

políticos envolvidos foram os deputados estaduais Mauro Savi (Partido da República - PR), 

Wagner Ramos (PR), Guilherme Maluf (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB) e 

Percival Muniz (Partido Popular Socialista – PPS) e a defesa dos parlamentares ao projeto 

foi calcado no argumento da defesa, preservação, conservação ambiental e desenvolvimento 

sustentável. O projeto buscou a legalização das atividades produtivas e incremento da economia 
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local, idealizado e organizado pelos moradores que, com o apoio dos deputados, demostrou 

pleno envolvimento entre comunidade e Assembleia. Além do Xingu Mata Viva, outros três 

projetos serviram de ponto de partido.

  O primeiro é o projeto São Lourenço Mata Viva – Mato Grsso, que atuava na região 

de  cabeceiras do Rio São Lourenço, tinha como ideia atuar em programas de 

reflorestamento e turismo nessa região de Cerrado, além de estimular outras atividades locais. 

Foi  sugerido  criar  uma  matriz  produtiva  viável  na  região  com  seus  moradores  a  fim  de 

implementar uma prática alternativa pós-avanços da fronteira agrícola.

  O segundo foi o projeto Rio Preto Mata Viva - SP e teve com o objetivo de desacelerar

o avanço do desmatamento nas regiões que abriga a nascente do Rio Preto. Tal projeto tinha 

como diretrizes:

A) Garantir a preservação de mais de 12 mil hectares de mata primária no bioma

Cerrado;

B) Matriz produtiva a partir de unidades de biodiesel da soja, girassol e dendê;

C) Ovinocultura;

D) Certificação da madeira de eucalipto;

E) Integração de produtores, empresários e assentados;

F) Vitalizar a capacidade de geração de ocupação, emprego e renda;

G) Integrar os programas sociais implementados na região;

H) Mudar o uso do capital natural.

  O terceiro é o projeto Araguaia Mata Viva - GO, que tem atuação no entorno do 

Parque  Nacional das Emas (PNE) e da área de proteção ambiental estadual (APA) do 

Encantado, engloba  os municípios de Mineiros como sede, Portelândia, Chapadão do Céu, 

Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Doverlândia e Baliza. Tem como objetivo promover a 

manutenção e ampliação da  cobertura  vegetal  nas  áreas  que  formam  o  corredor  de 

biodiversidade  do  Rio  Araguaia,  com  o  envolvimento  da  comunidade.  Em  sua  fase 

implementação, esses eram os possíveis benefícios que poderiam chegar a região, avaliados 

pelo BMV: 

 

A) Manutenção e recomposição de 35 mil hectares de áreas protegidas; 

B) Condições de verificação, monitoramento e estímulo à adequação ambiental de 

propriedades que somam mais de 140 mil hectares, com geração de impactos em uma 

região de 600 mil ha; 
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C) Dinamização da economia da região; 

D) Agregação de valor aos produtos de origem das propriedades da região e 

certificadas pelo sele Mata Viva; 

E) Consolidação do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) através do banco de 

créditos ambientais; 

F) Diminuição da pressão sobre o Cerrado. 

 

4.1 CRÉDITO DE FLORESTA 

 
O Crédito de floresta é um direito creditório gerado pelo Brasil Mata Viva - BMV em 

projetos de certificação e desenvolvimento para a proteção de florestas., e seu principal 

produto através de um registro proprietários com áreas com vegetação nativa formam um 

núcleo, onde concordam com as ações propostas pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável 

- PDS. 

O PDS tem como função o registro do patrimônio ambiental, com o seguinte fluxo: 
A) Concepção; 

B) Organização social; 

C) Legitimação; 

D) Validação; 

E) Verificação; 

F) Certificação de processo; 

G) Registro; 

H) Transação; 

I) Operação e; 

J) Monitoramento. 
A consolidação do Crédito de floresta passa pelo projeto individual do uso da terra, 

parte do PAPA – Plano de Atividade Produtiva e Adequação Ambiental – que busca 

quantificar o Patrimônio Ambiental da Propriedade Rural através de um inventário do 

estoque de madeira nativa, mapeamento dos recursos hídricos, estoques de carbono de 

biomassa e solo, assim como prevê atividade rural nessas áreas. 

Surgiu como um incentivo a empresas para investir em créditos de carbono. É uma 

forma de empreendimento ambiental calcado em quatro pilares: ser culturalmente. 
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Essa metodologia foi usada para a criação de um modelo de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. De acordo com o BMV, as empresas são estimuladas a promover a 

compensação ambiental através dos registros do banco de crédito ambiental, registros esses 

que comprovam o funcionamento e benefícios obtidos pelas diretrizes de boa prática de 

exploração das atividades de agropecuária em áreas de reserva ambiental. 

Empresas que aderem a metodologia são certificadas com o diploma de “Mérito de 

Sustentabilidade”, reconhecido pelas instituições públicas associadas aos núcleos e projetos 

do BMV e que podem servir como abatimento no imposto de renda. A forma de adesão é 

feita através da doação de fundos para o banco de créditos ambientais, que custeiam o 

reflorestamento e recomposição das áreas que fazem parte dos núcleos Mata Viva. A 

metodologia de inventário da Embrapa é utilizada para a conversão dos valores doados em 

fixação de carbono e neutralização de emissões. 

O intuito do Crédito de Floresta é financiar soluções para os dez maiores problemas 

ambientais, segundo o BMV: 

1) Mudanças climáticas; 

2) Água; 

3) Biodiversidade e utilização da terra; 

4) Desmatamento; 

5) Poluição atmosférica; 

6) Energia; 

7) Gestão de resíduos; 

8) Depleção da camada de ozônio; 

9) Oceanos e pesca; 

10) Substâncias químicas, tóxicas e metais pesados. 

Através do Crédito de Floresta, a BMV afirma que é possível: 

a) Adequação ambiental, social e econômica; 

b) Pesquisa, educação e cultura; 

c) Inclusão socioeconômica; 

d) Crédito de biodiversidade, de carbono e água; 

e) Recursos para investimento em sustentabilidade, indústrias, produção rural e 

infraestrutura. 
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O certificado de Crédito de Floresta é emitido através da verificação, validação, 

certificação e registro de parceiros como IMEI – Consultoria Ambiental, Universidade Estadual 

Paulista - Unesp, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental - IDESA, 

Junian Turnbull Partner Shakespeare Martineau e outras. 

O processo de geração do certificado é feito a partir dos registros de documentos que 

comprovam quantificação, verificação e certificação dos procedimentos operacionais e 

legais que dão aval legítimo do direito creditório. 

 

4.2 BANCO DE CRÉDITOS, MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO E 

CERTIFICADO DE EMISSÕES REDUZIDAS 

 

Banco de créditos ambientais é o local onde as ações e progressos, dentro dos 

núcleos Mata Viva, são registrados e monitorados. Cada região tem sua própria conta, o 

saldo é somado conforme a circulação de recursos oriundos de pagamentos dos serviços e 

avaliação periódica das atividades produtivas. Cada bioma dentro dos núcleos serve como 

categorias de classificação, uma maneira mais eficiente de direcionar os recursos de doações 

e patrocínio conforme os interesses e atividades são empregadas em cada, que são: bioma 

amazônico, Cerrado, Pantanal, Mata  Atlântica  e áreas comuns. O trabalho de captação é feito 

por conselhos de gestores formados por proprietários, representantes de órgãos ambientais e 

de governo. 

Criado pelo Protocolo de Kyoto com alvo às empresas de países industrializados 

que não conseguem cumprir as metas de redução de emissões de gases de carbono, onde as 

mesmas são incentivadas a financiar projetos de redução em áreas não industrializadas ou 

outros países. Quando há a necessidade de elevar as cotas de emissão, créditos de carbono 

de países com grandes quantidades de recursos naturais preservados são comprados. Esse é 

um mecanismo utilizado para custear programas e projetos de sustentabilidade. O artigo 12 

do Protocolo de Kyoto apresenta as seguintes regras: 

a) Participação voluntária aprovada por todas as partes envolvidas; 

b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da 

mudança do clima; 

c) Contribuição para o desenvolvimento sustentável nos países onde o MDL seja 

implementado; 
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d) Reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na ausência da 

atividade certificada de projeto. 

Projetos que tem como objetivo o florestamento e reflorestamento, uso racional de 

energia, investimento em tecnologia mais eficiente e substituição de fontes de energia fóssil 

por energias renováveis estão dentro dessas regras. 

Um dos pontos chaves da metodologia BMV é a utilização do Certificados de 

Emissões Reduzidas - CER obtido através preservação de reservas, recomposição de áreas de 

reserva legal, preservação permanente e reflorestamento. A obtenção de recursos é realizada 

pela compensação da neutralização de emissões de gases, isto é, créditos de carbono a fim 

de financiar e promover soluções ambientais alternativas para as comunidades envolvidas. 

Tais comunidades são remuneradas pelo serviço ambiental do desenvolvimento de 

atividades produtivas sustentáveis advindos de cada região. O BMV tem como objetivo 

garantir a autonomia das comunidades envolvidas, ação que serve para avaliar a eficiência 

e efetividade da preservação dos recursos naturais. A partir da adesão as propriedades são 

inventariadas e uma estimativa da capacidade de neutralização de emissão de gases de efeito 

estufa são realizadas, autentificadas pela autoridade pública competente e, então, o 

certificado para comercialização é emitida. 

 

4.3 BENEFÍCIOS, NÚCLEOS E MODELO ECONÔMICO DO BRASIL MATA VIVA 

 

Os criadores do Brasil Mata Viva afirmam que sua metodologia traz os seguintes 

benefícios: 

1) Manutenção e/ou recomposição de Área de Preservação Permanente e Reserva Legal; 

2) Condições de verificação, monitoramento e estímulo à adequação ambiental de 

propriedades, com geração de impactos nas regiões atendidas; 

3) Dinamização da economia da região, com capacidade de geração de ocupação e renda 

direta para as pessoas; 

4) Agregação de valor aos produtos oriundos das propriedades demonstrativas 

reconhecidas pelo Selo Brasil Mata Viva de certificação da conformidade ambiental 

e produtiva; 

5) Consolidação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo por meio da implantação   

do Banco de Créditos Ambientais para pagamento dos serviços ambientais prestados 
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pelas propriedades e aplicação dos recursos na recuperação das áreas de preservação 

permanente e reserva legal e no reflorestamento; 

6) Diminuição da pressão sobre o Cerrado, que se configura como um dos mais 

complexos e ameaçados biomas terrestres, abrigando uma significativa diversidade de 

fauna e flora e contribuindo para a manutenção das principais bacias hidrográficas do 

país. 

Um dos planos da Brasil Mata Viva é relatado em seu resumo executivo como um 

programa para combater a fome e reduzir desigualdades associadas à redução de problemas 

ambientais. Seu objetivo é integrar os elos ambiental, social e econômico na busca do 

desenvolvimento de localidades brasileiras que apresentam alto índice de áreas distribuídas em 

florestas e propriedades rurais produtivas. 

São sete núcleos iniciais distribuídos nos estados de Goiás, Mato Grosso e Pará, sendo 

eles: 
1) Núcleo Xingu Mata Viva; 

2) Núcleo Madeira; 

3) Núcleo Araguaia; 

4) Núcleo Teles Pires; 

5) Núcleo Arinos; 

6) Núcleo Jaborandi; 

7) Projeto de Créditos de Sustentabilidade Fundação Vale. 
Todos esses núcleos têm áreas compostas por florestas preservadas, e áreas de 

produção agropecuária. O uso de tecnologia e qualificação dos proprietários associados 

nesses núcleos visam alterar as atividades produtivas atuais, sendo um passo para o aumento 

da produção e melhoria da qualidade do que é desenvolvido. Por meio dessas mudanças o 

objetivo é focar na segurança alimentar, com produtos que tenham rastreabilidade e 

conformidade ambiental 

É um modelo de uso sustentável da terra e suas riquezas em regiões onde existem 

ocupação rural, atividades de produção primária e remanescentes florestais e alto grau de 

antropização. Consiste em educar o proprietário ou ocupante das unidades rurais em florestas 

sobre sua presença, tornando-o em guardião da biodiversidade através de incentivos 

econômicos e investimentos. Novos mecanismos de valorização são gerados pela venda dos 

ativos de Créditos de Sustentabilidade, que provocam a valorização da terra e seus recursos, 

sendo uma nova renda que visa a promoção da floresta, isto é, evita fenômenos como 
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desmatamento, queimadas ou externalidades negativas. 

A metodologia de inventários dos estoques de carbono é aplicada, sendo possível 

quantificar as toneladas do elemento nessas áreas que são convertidos na forma de tonelada 

por carbono seguindo a referência do patrimônio ambiental, social e econômico das mesmas. 

A referência do patrimônio, realizada através do Padrão Brasil Mata Viva, é a maneira com 

qual a BMV tem para que a caracterização e quantificação do estoque de carbono se 

transforme em vetor de atividade econômica. 

O Padrão Brasil Mata Viva é uma metodologia que procura mudar a estruturação 

antiga das ordens ambiental, econômica e social da produção local, redesenhando ou 

implementando a matriz produtiva como elemento vetor de sustentabilidade. A matriz 

produtiva, com seu sistema de Produção em Arranjos Produtivos, promove benefícios como: 

• Certificação dos alimentos produzidos; 

• Prestação de serviço e viabilização de uma nova economia sustentável; 

• Preservação e combate ao desmatamento. 

Em uma perspectiva teorizada pelo ambientalismo de livre mercado, a BMV defende 

que uma nova mobilização social e econômica possibilitada pelo Crédito de Floresta é aliada 

na desaceleração da degradação ambiental e econômica nas áreas de reserva. 

A comercialização das Unidades de Crédito de Floresta é o que financiará a 

implementação da Matriz Produtiva Núcleo Xingu Mata Viva, trazendo investimentos na 

agropecuária e tecnológica da região. Essa Matriz possui cinco unidades, sendo eles 

superavitárias e de boa rentabilidade. Duas delas são deficitárias, a Unidade de Administração 

e o Núcleo de Educação, estruturadas para o suporte operacional e técnico ao funcionamento 

da Matriz. Essas duas últimas unidades servem como base para o planejamento dos projetos 

idealizados pelo Brasil Mata Viva, assim como fornecer educação para seus associados. 

Para os procedimentos jurídicos são empregados os serviços da Sociedade de 

Propósito Específico – SPE, responsável pelos papéis de trading, conhecimento e 

investimento. 

 

4.4 NÚCLEOS ATUAIS DO BRASIL MATA VIVA 

 
São quatro os núcleos ativos do Brasil Mata Viva. 

O Núcleo Xingu Mata Viva conta com um lote de 56 propriedades rurais numa área 
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de 175.724 hectares nos estados do Mato Grosso, Pará e Tocantins sendo que 98.962 há são 

de área de floresta. A área de influência, segundo o BMV, deste núcleo é de 8.804.942 

hectares, no munícipios de São Félix do Xingu, Curumaru do Norte, Santana do Araguaia no 

estado do Pará; Matupá, Peixoto de Azevedo, Santa Cruz do Xingu, Vila Rica, Santa 

Terezinha, Luciara, Porto Alegre do Norte, Confresa, São José do Xingu, Marcelândia, União 

do Sul, Feliz Natal, São Félix    do Araguaia, Canabrava do Norte, Querência, Alto da Boa 

Vista, no estado de Mato Grosso; Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium, no 

estado do Tocantins, com vocação para atividades ligadas ao milho, carne e madeira. Outras 

atividades estão sendo implementadas, como packing house, extração, processamento e 

armazenamento de grãos, fabricação de ração animal, tratamento e beneficiamento de 

madeira, locação de máquinas e equipamentos, confinamento para bovinos de corte, 

condomínio leiteiro, laticínio, condomínio avícola e suíno, abatedouro de aves, abatedouro de 

suínos, frigorífico de peixes e usina termelétrica. 

O Núcleo Teles Pires Mata Viva também está no Mato Grosso, ao lado da margem 

direita do rio Teles Pires, com 79 propriedades nos municípios de Nova Floresta, Novo 

Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Marcelândia, Nova Santa Helena, 

Terra Nova do Norte, Colider, Nova Guarita, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Tabaporã, 

Itaúba, Feliz Natal, União do Sul, Claudia, Sinop, Porto dos Gaúchos, Ipiranga do Norte, Santa 

Carmem, Itanhangá, Sorriso e Tapurah. A área total do núcleo é de 62.277 ha, sendo 40.954 

deles de área de floresta. Sua área de influência é de 4.035.164 ha, com vocação para pecuária 

de corte e leite, arroz, soja e milho, suinocultura, avicultura, piscicultura, reflorestamento de 

exóticas. As atividades implementadas são as mesmas do núcleo Xingu. 

O Núcleo Madeira Viva está inserido nos estados do Amazonas, Rondônia e Mato 

Grosso com 41 propriedades nos munícipios de Codajás, Coari, Anori, Beruri, Manaquiri, 

Carreiro, Autazes, Borba, Novo Aripuana, Manicoré, Tapauá, Canutama, Humaitá, Apuí, no 

estado do Amazonas; Porto Velho, Candeias do Jamarí, Jamarí, Cujubim, Machadinho 

D’Oeste, no estado de Rondônia e Aripuanã, no estado de Mato Grosso. A área total é de 

177.332 ha, com 165.205 deles de área de floresta e uma área de influência de 24.592.947 ha. 

As atividades implementadas também são as mesmas dos núcleos Xingu e Teles Pires, porém 

com vocações para turismo e produção de farinha. 

O Núcleo Arinos Mata Viva tem 42 propriedades espalhadas em uma área de 

influência de 5.906.654 ha, numa área de floresta de 80.860 ha em um total de 104.902 

hectares nos municípios mato-grossenses de Juara, Tabaporã, Novo Horizonte do Norte, Porto 
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dos Gaúchos, Brasnorte, Sapezal, Nova Maringá, Tapurah, Campo Novo dos Parecis, São José 

do Rio Claro, Nova Mutum, Diamantino e Tangará da Serra. A vocação do núcleo é voltada 

para o turismo, produção de grãos, pecuária de corte e pecuária leiteira. 

 

4.5 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS NÚCLEOS XINGU, 

TELES PIRES, MADEIRA E ARINOS MATA VIVA 

 

Os núcleos do Brasil Mata Viva construíram planos de desenvolvimento sustentável, 

onde são destacados os custos de investimento, área de atuação, tipos de pastagens, 

rentabilidade e lucros.  

É importante salientar que o BMV não se mostrou disponível a viabilizar dados que 

mostrassem os custos envolvidos e lucros obtidos pela ONG, o que impossibilita fazer uma 

análise à luz do ALM dos custos de transação, informação e contratação, apenas considerações 

gerais. Qualquer interpretação crítica de dados econômicos que envolvem apenas três anos – de 

2009 a 2011 – teria pouca relevância científica. Uma vez que o BMV melhore seus mecanismos 

de transparência, será possível examinar, debater e comparar resultados – configurando-se 

assim uma nova agenda de pesquisa.  

Dentro do Núcleo Xingu Mata Viva, esses são os dados obtidos através da IMEI 

Consultoria sobre os investimentos dentro da unidade matriz nas áreas de confinamento, usina 

de eucalipto, prestação de serviço e educação entre os anos de 2009 e 2011: 

 

Fonte: IMEI Consultoria  

 

           Esses são os dados acerca das atividades produtivas no Núcleo Xingu: 

 

Discriminação Confinamento Usina eucalipto Prestadora de serviço Núcleo de educação Apuração total

Investimento total R$ 22.386.771,59 R$ 4.575.318,27 R$ 18.238.665,83 R$ 2.247.710,87 R$ 75.174.305,06

Receita R$ 18.745.138,79 R$ 9.467.590,00 R$ 7.899.578,99 R$ 853.880,00 R$ 78.871.376,01

Custos R$ 15.845.817,32 R$ 8.341.969,47 R$ 6.788.495,34 R$ 1.184.161,20 R$ 68.447.081,74

Lucro antes do IR R$ 2.899.321,47 R$ 1.125.620,53 R$ 1.111.083,66 -R$ 330.281,20 R$ 10.424.294,27

Rentabilidade 13% 25% 6% 14%
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Fonte: IMEI Consultoria 

            Esses são os dados que mostram como as unidades rurais do Xingu Mata Viva estão 

distribuídas: 

Discriminação Unidade Área Atual Projeto Variação 

Pastagem hectare 78.025,78 43.403,08 -34.622,70 

Lavoura hectare 2.000,00 13.710,75 11.710,75 

Floresta Nativa hectare 111.449,88 135.120,84 23.670,96 

Reserva Legal a ser regenerada hectare     18.711,95 

Proteção Permanente a ser regenerada hectare     4.959,01 

Reflorestamento exótica hectare   3.578,07 3.578,07 

   Fonte:  IMEI Consultoria  

            A IMEI Consultoria também forneceu dados acerca da evolução da receita do Núcleo 

Xingu, mostrando receitas e projeções (os valores são em reais): 

Discriminação Receita Atual Projeto 

Grãos 2.652.000,00 27.082.186,89 

Produção de carne 19.634.868,79 38.101.033,00 

Madeira serrada 0,00 238.539,29 

Postes de madeira 0,00 3.476.403,24 

Lenha 0,00 5.724.878,92 

Total 22.286.868,79 74.623.041,35 

           Fonte:  IMEI Consultoria  

           Por fim, esses são os dados que mostram a evolução da produção total do Núcleo Xingu: 

 

Discriminação

Administração 

Matriz 

Armazém 

Silo/graneleiro 
Extratora de óleo Fábrica de ração

Investimento total R$ 22.386.771,59 R$ 8.287.728,26 R$ 3.710.252,41 R$ 14.714.629,13

Receita

                             

R$ - 
R$ 3.302.000,00 R$ 3.277.709,80 R$ 35.325.478,43

Custos R$ 617.682,05 R$ 1.686.924,22 R$ 3.206.388,89 R$ 30.775.643,25

Lucro antes do IR -R$ 617.682,05 R$ 1.615.075,78 R$ 71.320,91 R$ 4.549.835,18

Rentabilidade 19% 2% 31 31
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Discriminação Receita Atual Projeto Receita Atual 

Grãos sacas 102.000 1.041.622,57 

Produção de carne arroba 220.617 428.101,49 

Madeira serrada m3   1.192,70 

Postes de madeira unidade   772.534,05 

Lenha m3   114.497,58 

Fonte:  IMEI Consultoria  

          Assim como o núcleo Xingu, dados sobre os núcleos Madeira, Arinos e Teles Pires foram 

fornecidos. Esses são os dados que mostram os resultados dos investimentos na atividade 

produtiva no núcleo Teles Pires: 

Fonte: IMEI Consultoria 

 

            Os dados sobre os gastos com infraestrutura e planejamento são esses: 

 
Fonte:

 
IMEI Consultoria

 

 

          Os dados da vegetação são esses: 

Discriminação
Administração

Matriz

Armazém

Silo/Graneleiro 

Extratora de 

Óleo 
Fábrica de Ração Confinamento

Investimento total R$ 194.236,55 R$ 7.957.022,36 R$ 3.944.825,92 R$ 18.941.457,05 R$ 24.038.740,91

Receita R$ - R$ 3.302.000,00 R$ 3.277.709,80 R$ 35.325.478,43 R$ 21.124.800,00

Custos R$ 551.652,05 R$ 1.686.924,22 R$ 3.206.388,89 R$ 30.775.643,25 R$ 17.766.494,43

Lucro antes do IR -R$ 551.652,05 R$ 1.615.075,78 R$ 71.320,91 R$ 4.549.835,18 R$ 3.358.305,57

Rentabilidade 20,30% 1,81% 24,02% 13,97%

Discriminação

AdministraçãoTratamento e

Beneficiamento de

Madeira

Prestadora de

Serviço

Unidade de

Educação
Total

Investimento total R$ 9.242.710,79 R$ 18.223.965,83 R$ 2.247.710,87 84790670,29

Receita R$ 9.467.590,00 R$ 7.899.578,99 853880,00 R$ 81.251.037,22

Custos 8418143,81 7899578,99 R$ 1.184.161,20 4549835,18

Lucros antes do IR R$ 1.049.446,20 1111083,66 -R$ 330.281,20 R$ 10.873.134,04

Rentabilidade 11,35% 6,10% 12,82%
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Fonte: IMEI Consultoria 

 

           Já os dados que mostram a evolução total da produção no núcleo Teles Pires são os 

seguintes: 

 
Fonte: IMEI Consultoria 

 

           Devido ao maior número de atividades de produção, no Núcleo Madeira temos uma maior 

variedade de dados. Na unidade de produção matriz do núcleo, esses são os números obtidos: 

 
Fonte: IMEI Consultoria            

          Há também a fábrica de ração e a extração de óleo: 

 
Fonte: IMEI Consultoria 

Discriminação Unidade Área Atual Projeto Variação

Pastagem hectares 14.451,84 7.547,89 - 6.903,95

Pastagem em 

recuperação
hectares 1.482,57

Lavoura hectares 2.464,40 4.086,20 1.621,80

Vegetação Nativa hectares 32.571,13 35.407,85 2.836,72

Reserva Legal a ser 

regenerada
hectares 1.990,01

Proteção Permanente a 

ser regenerada
hectares 846,71

Reflorestamento exótica hectares 962,86 962,86

Discriminação Unidade Produção Atual Projeto

Grãos sacas 271.084 354.097,50

Produção de carne arroba 45.480 92.699,92

Produção de leite litro 4.150.794 12.076.983,00

Madeira serreda m3 3.851,44

Postes de madeira unidade 1.039.888,80

Lenha m3 154.057,60

Discriminação Administração Matriz Hotel Fábrica de Farinha
Frigorífico de 

Peixe

Laticínio com 

produção de queijo

Investimento total R$ 209.085,66 R$ 13.591.348,62 R$ 2.860.266,26 R$ 8.861.163,78 R$ 4.677.626,43

Receita R$ - R$ 2.502.000,00 R$ 1.675.950,00 R$ 8.754.819,20 R$ 3.301.556,40

Custos R$ 551.652,09 R$ 1.313.400,31 R$ 1.142.792,89 R$ 7.750.274,37 R$ 3.154.362,78

Lucro antes do IR R$ 551.652,09 R$ 1.188.599,69 R$ 533.157,11 R$ 1.004.544,83 R$ 147.193,62

Rentabilidade 8,75% 18,64% 11,34% 3,15%

Discriminação Armazém Silo/Graneleiro Extratora de Óleo Fábrica de Ração Confinamento

Investimento total R$ 3.481.640,70 R$ 3.944.825,92 R$ 7.197.110,27 R$ 4.914.442,78

Receita R$ 1.344.780,00 R$ 3.277.709,80 R$ 9.095.328,00 R$ 3.520.800,00

Custos R$ 931.133,69 R$ 3.206.388,89 R$ 8.202.383,31 R$ 3.286.104,31

Lucro antes do IR R$ 413.646,31 R$ 71.320,91 R$ 892.944,69 R$ 234.695,69

Rentabilidade 11,88% 1,81% 12,41% 4,78%
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           Seguindo a tendência do núcleo Xingu e Teles Pires, o investimento em educação 

também não traz retornos em números: 

Fonte: IMEI Consultoria 

           Os dados sobre a vegetação e a evolução total do núcleo Madeira, com a introdução da 

piscicultura, são esses: 

 
Fonte: IMEI Consultoria 

 

           A pecuária de leite e corte é introduzida no núcleo Madeira: 

Discriminação Receita Atual Receita Futura em R$ 

Pecuária de corte R$ 772.585,18 3.701.101,73 

Pecuária de leite R$ 170.714,92 1.379.025,96 

Piscicultura   5.462.500,00 

Agricultura R$ 1.111.920,00 8.887.688,80 

Reflorestamento comercial   13.200.887,40 

Total 2.055.220,10 32.631.203,89 

             Fonte:  IMEI Consultoria  

           Os dados da evolução total assim são: 

Discriminação

Tratamento e

Beneficiamento de

Madeira

Prestadora de

Serviço

Unidade de 

Educação
Total

Investimento total R$ 4.334.384,91 R$ 10.843.562,26 R$ 2.247.710,87 R$ 67.163.168,47

Receita R$ 5.002.054,20 R$ 3.930.449,41 R$ 853.880,00 R$ 43.259.327,01

Custos R$ 4.165.460,84 R$ 3.494.421,40 R$ 1.184.161,20 R$ 38.382.536,08

Lucro antes do IR R$ 836.593,36 R$ 436.028,01 -R$ 330.281,20 R$ 4.876.790,92

Rentabilidade 19,30% 4,02% 7,26%

Discriminação Unidade Área Atual Projeto Variação

Pastagem hectare 3.266,29 3.720,48 454,19

Lavoura hectare 328 3.101,98 2.773,98

Piscicultura hectare 95 95

Vegetação nativa hectare 166.439,09 172.246,15 5.807,06

Reserva Legal a ser 

regenerada
hectare 5.457,92

Proteção Permanente a 

ser regenarada
hectare 349,13

Reflorestamento exótica hectare 966,39 966,39
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Discriminação Unidade Produção atual Projeto 

Grãos sacas 63,08 276.958,80 

Mandioca tonelada   3.220,00 

Produção de carne arroba 8.869 45.495,06 

Produção de leite litro 174,915 1.171.667,75 

Produção de peixe kg   1.092.500,00 

Madeira serrada m3   3.865,56 

Postes de madeira unidade   1.043.701,20 

Lenha m3   154.622,40 

Fonte:  IMEI Consultoria  

 

           Finalmente temos os dados do Núcleo Arino. Este núcleo foca suas atividades de forma 

similar ao anterior, entretanto não tem a presença do turismo nem produção de farinha, mas sim 

a comercialização de mandioca. Os dados que mostram os resultados das unidades de produção 

matriz são os seguintes: 

Fonte: IMEI Consultoria            

           O aspecto da educação é negativo, em termos de lucros, em todos os núcleos: 

 
Fonte: IMEI Consultoria 

        A distribuição das unidades rurais dentro do núcleo Arino, assim como a vegetação nelas 

presentes, são vistas através destes dados: 

Discriminação
Administração

Matriz
Frigorífico de Peixe

Laticínio com 

produção de queijo

Armazém 

Silo/Graneiro
Extração de óleo Fábrica de Ração

Investimento total R$ 209.085,66 R$ 14.337.558,99 R$ 7.419.782,05 R$ 8.295.622,13 R$ 8.385.087,18 R$ 13.801.945,47

Receita R$ - R$ 12.264.705,81 R$ 5.493.164,50 R$ 3.414.115,60 R$ 7.921.000,00 R$ 23.349.209,00

Custos R$ 551.652,09 R$ 10.987.225,91 R$ 5.064.862,76 R$ 1.698.864,53 R$ 7.335.977,16 R$ 21.215.439,85

Lucro antes do IR -R$ 551.652,09 R$ 1.277.479,90 R$ 428.301,74 R$ 1.715.251,07 R$ 585.022,84 R$ 2.133.769,14

Rentabilidade 8,91% 5,77% 20,68% 6,98% 15,46%

Discriminação Confinamento Matriz

Tratamento e 

beneficiamento da 

madeira

Prestação de 

serviços

Unidade de 

Educação
Total

Investimento total R$ 8.904.743,96 R$ 9.004.816,89 R$ 18.223.965,83 R$ 2.247.710,87 $ 90.830.319,03

Receita R$ 7.233.483,60 R$ 8.749.894,80 R$ 7.899.578,99 R$ 853.880,00 R$ 77.179.032,30

Custos R$ 6.357.226,14 R$ 7.549.710,21 R$ 6.788.495,34 R$ 1.184.161,20 R$ 68.733.615,19

Lucro antes do IR R$ 876.257,46 R$ 1.200.184,59 R$ 1.111.083,66 -R$ 330.281,20 R$ 8.445.417,11

Rentabilidade 9,84% 13,33% 6,10% 9,30%
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Fonte: IMEI Consultoria 

           A evolução da receita, assim como a evolução da produção total, dentro do núcleo Arinos 

Mata Viva pode ser vista nas seguintes tabelas: 

Discriminação Receita Atual 
Receita Futura em 

R$ 

Pecuária de corte R$ 4.873.676,44 10.271.176,76 

Pecuária de leite R$ 113.159,27 1.279.349,32 

Piscicultura   7.705.000,00 

Agricultura R$ 23.874.193,31 32.788.405,20 

Reflorestamento 

comercial 
  21.590.313,00 

Total R$ 28.861.029,02 73.634.244,28 

                         Fonte:  IMEI Consultoria  

 

 

 

 

 

 

 

Discriminação Unidade Área Atual Projeto Variação

Pastagem hectare 15.342,32 9.770,34 -5.571,98

Lavoura hectare 7.042,53 11.292,68 4.250,15

Piscicultura hectare 134 134

Vegetação Nativa hectare 80.865,30 83.463,76 2.598,46

Reserva Legal a ser 

regenerada
hectare 2.284,96

Proteção Permanente 

a ser regenerada
hectare 313,5

Reflorestamento 

exótica
hectare 1.580,55 1.580,55
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Discriminação Unidade Produção atual Projeto 

Grãos sacas 774.679,00 1.120.110,80 

Mandioca tonelada     

Produção de carne arroba 50,01 118.579,77 

Produção de leite litro 103,66 1.132.871,00 

Produção de peixe kg   1.541.000,00 

Madeira serrada m3   6.322,20 

Postes de madeira unidade   1.706.994,00 

Lenha m3   252.888,00 

Fonte: IMEI Consultoria 

           Como dito anteriormente esses dados compreendem o período entre 2009 e 2011, os três 

primeiros anos de atuação do BMV. Dados de anos seguintes são, segundo a organização, 

confidenciais e não foram disponibilizados. Entretanto é possível tirar conclusões gerais à luz 

do ambientalismo de livre mercado. Primeiramente, é possível ver que existem atividades 

comuns entre todos os núcleos, como os esforços para educação, produção de grãos e pecuária. 

Outras atividades como turismo, extração de óleo e madeira são inerentes das características de 

cada núcleo. Os investimentos foram consideráveis, considerando o pouco tempo de existência 

do BMV. Isso se dá pelas conexões e boa aceitação dos projetos nos âmbitos sociais e políticos, 

um capital que foi utilizando para a capitação de recursos e que serão analisados através da 

análise de discurso. É importante ter em mente que não apenas o reconhecimento social e 

político faz parte dessa equação, uma vez que os planos elaborados possuíram assessoria 

adequada, de acordo com o BMV, e, posteriormente, resultados positivos, como por exemplo – 

mostrado pelos dados – aumento da produção de alimentos de forma sustentável. 

           De acordo com Shrivastava (2000), York (2009), McGrath e MacMillam (2009) Hanley, 

Shogren e White (2007) e Anderson e Leal (1997) organizações que buscam a inserção no 

mercado através da comercialização de recursos naturais devem constantemente mostrar 

resultados que justifiquem sua existência, uma vez que os processos de accountabillity são mais 

questionados, seja pela comunidade, pelo estado, pelos diversos grupos ambientais ou mídia. 

Entretanto dados mais recentes não são disponibilizados para o grande público, o que é um 

obstáculo para a ampliação do alcance do Brasil Mata Viva, assim como a aplicação da teoria 

central deste trabalho. 



79  

Em sua primeira publicação datada de fevereiro de 2009, o informativo midiático do 

Brasil Mata Viva introduz o artigo 225 da constituição federal, o qual diz sobre o direito de 

todos a um meio ambiente equilibrado e como esse é visto como um bem comum coletivo. Isto 

diz o artigo 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. É 

importante retomar ao conceito de tragédia dos bens comuns do ecologista Garrett Hardin 

(1968), e depois trabalhado pela economista política Elinor Ostrom (2012), que identificou que 

o ideal de que os recursos naturais são de bom comum é uma das explicações sobre uso 

irracional dos mesmos. A análise deste discurso, considerando os objetivos e formas de atuar 

do Brasil Mata Viva, traz conclusões contraditórias pois a instituição foca no controle de 

recursos outrora usados indiscriminadamente. Porém, levando em conta o contexto do próprio 

Brasil Mata, pode ser entendido que ao usar tal citação do artigo 225 busca-se legitimação e 

credibilidade.  

. 

4.6 BOLSA AMBIENTAL 

 
Para ter acesso aos créditos disponibilizados pelo BMV, foi criado em junho de 2009   

o que a organização chama de Bolsa Ambiental. Conforme teorizado por Anderson e Leal 

(1991), o papel do estado nas fases inicias de qualquer empreendimento ambiental é legitimar 

os contratos dessas iniciativas, o que aconteceu neste caso com o então governador Alcides 

Rodrigues, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Outros órgãos também 

reconheceram essa ação, como o IBAMA, SEMARH, Ministério da Agricultura, Secretaria 

da Fazenda e Secretaria da Agricultura. 

A Bolsa Ambiental, ou também Bolsa de Títulos e Ativos Ambientais do Brasil 

(BTAAB), teve como objetivo facilitar a transação dos títulos de certificados de reservas 

florestais, títulos de estoques de carbono e não-desmatamento, assim como títulos de proteção 

da biodiversidade, produção de água e produtos em geral dos associados ao BMV. De acordo 

com os dados fornecidos pelo Brasil Mata Viva, a criação dessa bolsa também facilitou o 

processo de cumprimento com a legislação vigente através dos seus modelos próprios de 

sustentabilidade e integração ao mercado. 

A escolha do estado de Goiás para o começo do BTAAB se deve a questões não 

apenas de conexões pessoas dos criadores do BMV, mas também pelos fatores legais 
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destacados pela própria organização: Lei de Pesca, Lei de Controle da Poluição, Lei 

Florestal, Lei de Proteção à Fauna, Lei da Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, Reserva Legal Extra Propriedade, Fundo Estadual de 

Meio Ambiente e a Constituição do Estado de Goiás. 

É necessário destacar o Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, cujo a lei 

número 20 de 10 de dezembro de 1996 traz estes pontos importantes para este trabalho: 

Art. 1º - Esta lei complementar fixa as diretrizes para o controle, a gestão e a fiscalização 

do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, instituído pelo art. 16, inciso III, da Lei nº 

12.603, de 7 de abril de 1995, com o objetivo de atender as necessidades financeiras dos 

projetos e programas para apoio e execução da Política Ambiental do Estado. 

Art. 2º - Serão consideradas prioritárias as aplicações dos recursos oriundos do 

FEMA em projetos que visem a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos recursos 

ambientais, com adoção de estratégias que conciliem o desenvolvimento socioeconômico 

com a proteção ambiental no Estado de Goiás, dentre os quais se destacam aqueles destinados 

a: 

 
1) executar intervenções diretas no meio ambiente, com vistas à conservação e 

recuperação dos ecossistemas e à melhoria da qualidade de vida; 

2) promover iniciativas comunitárias de diversificação das atividades econômicas, que 

resultem em melhores condições socioeconômicas e ambientais das populações locais 

e contribuam para o uso sustentável dos recursos ambientais; 

3) incorporar organizações da sociedade civil, em parceria com prefeituras municipais, 

à gestão ambiental; 

4) ampliar o processo de descentralização da gestão ambiental; 

5) fortalecer a capacidade institucional dos órgãos e entidades públicas estaduais 

relacionados com a gestão ambiental; 

6) induzir a aplicação de mecanismos de mercado à gestão do meio ambiente e ao uso 

sustentável dos recursos ambientais; 

7) estimular o desenvolvimento sócio econômico, que alternativamente proporcione 

uma diminuição da pressão sobre os recursos naturais, de forma a garantir a sua 

conservação. 
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É possível perceber que esses artigos promoveram maiores facilidades. da inserção 

de práticas de mercado no meio ambiente em Goiás, como a alteração da Taxa de Fiscalização 

Ambiental e a criação do ICMS ecológico, fundamental para a atuação do Brasil Mata Viva. 

De acordo com a mesma, isso possibilitou: 

1) Aprimoramento dos mecanismos de compensação por serviços ambientais; 

2) Possibilidade dos munícipios de criarem seus próprios planos ambientais, de acordo 

com a realidade que estão inseridos; 

3) Possibilidade de planejamento a nível municipal que facilitam a capitação dos 

recursos do ICMS ecológico; 

4) Inovação nos meios de conservação e comercialização de recursos. 

Na tradição da teoria do ambientalismo de livre mercado, a Bolsa Ambiental pode ser 

considerada como um exemplo bem-sucedido de uso do aparato legal para o comércio 

ambiental de forma transparente e sustentável. 
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5. RESULTADOS 
 

Como já exposto no início deste trabalho, as intenções surgem das necessidades e 

desejos próprios dos indivíduos. No caso do Brasil Mata Viva as intenções dos gestores é de 

oferecer um serviço econômico que os introduzem no mercado, já as intenções dos associados 

estão calcadas no desejo de usufruir dos benefícios que o BMV oferece pelo serviço ambiental 

prestado por eles. Sendo assim, o papel das intenções é impossível de ser compreendido se não 

é explicitado quais são as funções que a presença dos incentivos oferece. 

5.1 MERCADO 

Os incentivos são o elo entre gestores e associados. Dentro do Brasil Mata Viva os 

incentivos vão além da compensação financeira, sendo que aspectos como visibilidade, 

educação e especialização também são considerados. A visibilidade acontece principalmente 

em audiências públicas entre legisladores, gestores do BMV e seus associados. Nessas 

audiências os desejos e opiniões dos produtores são ouvidos, deliberados e considerados. 

Dentro das categorias de análise do discurso ambiental, é neste cenário que pode ser observado 

o pragmatismo democrático. O aspecto educacional desenvolvido pelo BMV tem início na 

Matriz Produtiva, que gera planos de desenvolvimento específicos para cada núcleo. Nesse 

processo é oferecido educação com metodologia tradicional para as crianças das comunidades 

rurais que fazem parte do seu programa. A profissionalização está presente em cursos que 

facilitam a produção e o escoamento das diversas atividades dentro dos núcleos.  

Para que seus associados tenham as condições necessárias de atuar dentro do mercado, 

existem os custos de transação empregados pelo BMV nas áreas de infraestrutura e educação, 

que funcionam conforme a característica da região de cada um dos núcleos. O lado educacional 

é visto através de escolas tradicionais, que beneficiam toda a área de influência, assim como 

em cursos específicos para melhoria da vocação das atividades dentro do núcleo. O BMV 

especifica em sua apresentação oficial que o modelo de educação é “a semente do 

desenvolvimento”, uma metáfora que pode também ser explicada através da análise do discurso 

ambiental, sendo a categoria de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável uma ferramenta 

para a mesma. Essa metáfora, levando em conta a categoria citada, faz uma alusão imaginativa 

de como é possível resolver conflitos ambientais através das escolas que o programa mantém 

dentro das comunidades que fazem parte dos seus núcleos. Não é oferecida nenhuma indicação 

que a metodologia usada não é a convencional. Como o objetivo deste trabalho é analisar o 
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discurso produzido pelo BMV, não há condições de aprofundar a leitura sobre o tipo de 

educação ambiental propiciada pela ação do mesmo. 

Os custos com infraestrutura estão presentes desde a construção dos centros 

comunitários até maquinário. O maquinário é utilizado pelos associados que deles precisam, 

sendo de uso comunal. Os centros comunitários também fazem parte da Matriz Produtiva, sendo 

utilizados para as audiências públicas realizadas pela ONG. Esses custos também englobam os 

planos de desenvolvimentos e os modelos matemáticos criados pelo BMV para a atuação em 

cada um de seus núcleos. Não foram oferecidos dados que mostrem de forma financeira quais 

são esses custos. A espacialidade é importante devido ao local físico desses núcleos que 

possuem uma vocação de atuação conforme as necessidades e disponibilidades da região. É 

interessante observar que a norma social se faz presente a partir da análise da categoria de 

instituições, que são responsáveis por propagar noções, por exemplo – mesmo que superficiais 

–, de sustentabilidade, essas instituições podem ser tanto públicas, como aquelas ligadas 

diretamente a esfera política, assim como privadas como a família. 

Os incentivos têm grande impacto no funcionamento do Brasil Mata Viva, sejam eles 

financeiros, políticos ou sociais. Uma das criadoras do programa, Maria Tereza Umbelino, 

afirma que: 

“O programa Brasil Mata Viva foi uma solução encontrada pela própria comunidade 

para reagir à circunstância criada pela legislação ambiental que limitou a condição de 

trabalho. Estamos trabalhando com mudanças climáticas e mudanças de condição de 

vida da população. É um meio de compensar o povo que vive nessas regiões pelo 

serviço ambiental que ele emprega ao usar a terra de forma sustentável.” (Revista 

Brasil Mata Viva, março de 2009, pág. 36) 

Pode-se perceber através dessa afirmação que os incentivos foram base para a criação 

do Brasil Mata Viva, neste caso os incentivos financeiros que buscaram compensar as novas 

práticas impostas pela legislação ambiental. A escolha dessa fala é marcante para este estudo, 

pois – levando sempre em conta os dados obtidos – é a primeira citação direta que aparece da 

principal responsável pelo BMV e, também, traz pontos fundamentais para a teoria principal 

aqui apresentada, o ambientalismo de livre mercado. Tais pontos podem ser observados de 

forma explícita em “meio de compensar” (incentivos) e “serviço ambiental” (inserção no 

mercado através de ativos ambientais). A categoria pragmatismo democrático também pode ser 

utilizado para uma análise dessa fala. Segundo Dryzek, em tal categoria pode se observar a 

interação de diversos atores que visam solucionar um problema (“solução encontrada para 

reagir à circunstância criada pela legislação ambiental”) dentro de um cenário favorável a 
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intervenções capitalista. O pragmatismo democrático também é uma categoria que evidencia a 

participação deliberativa, presente no BMV nas diversas audiências públicas que a mesma 

realiza. 

Entretanto, é preciso voltar ao aspecto de mercado. Em um editorial defendendo a 

atuação de instituições alternativas para resolver conflitos ambientais, o BMV cita o artigo 225, 

o artigo 173 e o artigo 3 do Código Tributário Nacional. O artigo 225 afirma que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Já o artigo 173 que “ressalvados os casos 

previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei”. E o artigo 3 do Código Tributário Nacional apresenta que 

“tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. A relevância desses artigos é vista no seguinte parágrafo 

apresentado no editorial: 

“Em uma visão clássica a tributação brasileira se justifica, pois é a maneira do nosso 

Estado promover arrecadação financeira para criar e executar programas que 

promovam a dignidade de seu povo. Não diferente, a Tributação ambiental brasileira 

apresenta-se de maneira antiquada às questões planetárias atuais, um modo 

intervencionista. Ou seja, ela visa a arrecadação financeira para posterior aplicação ou 

investimento do Estado, em programas ambientais, que são de interesse da 

coletividade. Teria o Estado um corpo humano e tecnológico para a execução de tal 

tarefa?” (BMV News, edição 7, junho de 2010, pág. 17)  

Existe uma posição ideológica forte nessa declaração – “teria o Estado um corpo 

humano e tecnológico para a execução de tal tarefa?” –, que pode ser primeiramente explicada 

pela categoria “modernização ecológica” de Dryzek. Essa categoria cai dentro do discurso que 

defende que o desenvolvimento sustentável é possível com o desenvolvimento econômico, 

sendo um meio de evitar conflitos entre sociedade e mercado. Pode-se entender que também 

uma crítica ao racionalismo administrativo, outra categoria de Dryzek, onde o Estado é o único 

capaz e responsável pela solução de conflitos e/ou fornecimento de serviços ambientais.  Uma 

constante dentro dos empreendimentos ambientais é a crítica aos regulamentos estatais, algo 

que não é diferente com o Brasil Mata Viva. Não é por mero acaso que a palavra "antiquada" 

foi utilizada para se referir à tributação ambiental brasileira. O uso de expressões como essas 
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configura em um posicionamento ideológico definido, mesmo que não declarado 

explicitamente. É uma crítica ao caráter intervencionista do Estado, que é desenvolvida assim: 

“O intervencionismo do Estado brasileiro no direito ambiental é claro quando 

tratamos do” Princípio do Poluidor Pagador”. Na tentativa de fazer valer de sua 

premissa de fiscalização, o Estado buscou mecanismos para “punir” o explorador do 

meio ambiente. Ora, os problemas ambientais não se resolvem em pagamentos, 

induzindo-nos a uma ideia de que “se pago, logo poluo”. Cabe ao Estado atual 

moderar. A saída para os problemas ambientais do mundo moderno está na 

preservação, na recuperação e na sustentabilidade." (BMV News, edição 7, junho de 

2010, pág. 17) 

Desta vez a crítica ao racionalismo administrativo é desenvolvida, colocando em 

evidência o aspecto de incapacidade estatal na criação de leis de comando e controle (princípio 

do poluidor pagador) e sugerindo qual deve ser o papel atual do Estado (moderar). Essa posição 

é clara dentro da teoria de ambientalismo de livre mercado, onde o Estado deve ser apenas o 

mediador e fiscalizador de que os contratos estabelecidos sejam cumpridos. Outra vez a 

modernização ecológica pode ser evocada: “a saída para os problemas ambientais do mundo 

moderno está na preservação", assim com a categoria "sustentabilidade" que é um método 

reformista, não alarmista, de aliviar conflitos que existem no debate ambiental. O BMV afirma 

que o papel do estado em questões ambientais não é o mais apropriado, indo além ao afirmar 

que "esse papel cabe muito mais à coletividade do que ao próprio Estado". 

Porém com tal afirmação surgem certos questionamentos. Primeiro, o que é a 

coletividade? Seria tal afirmação uma defesa do bem comum e, se sim, o que é o bem comum? 

Segundo, quem compõem a coletividade? Apesar de uma certa obviedade apresentada na 

utilização de "coletividade", esses são questionamentos que precisam ser feitos. Sob a 

perspectiva do ambientalismo de livre mercado, a coletividade juntamente com o Estado são 

alguns dos principais causadores de conflitos ambientais, ocasionando finalmente a tragédia 

dos bens comuns. Sob a óptica de Dryzek, a coletividade estaria presente dentro da categoria 

de "pragmatismo democrático”, já tratada aqui. Como seria o processo e quanto tempo 

demandaria para pôr fim encontrar o que é comum entre a coletividade? O depoimento do BMV 

é ousado pois implica que a organização tem o método para alcançar esse fim, porém não 

oferece detalhadamente os passos que devem ser seguidos. Mas são oferecidas soluções, sendo 

que: 
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“A solução então seria a criação de leis e incentivos fiscais que incentivem pessoas 

físicas e jurídicas a desempenhar tal papel. O objetivo seria a criação de um 

comportamento ambiental e econômico menos ofensivo, sustentado no aumento ou 

diminuição de alíquotas e base de cálculos dos tributos. No Brasil praticamente 

inexistem leis de incentivo ambiental. A necessidade de uma proposta normativa nesse 

sentido torna-se urgente, uma vez que o mundo busca formas e soluções para os 

problemas ambientais.” (BMV News, edição 7, junho de 2010, pág. 17-18)  

É interesse observar que a solução para finalmente solucionar a ação do Estado, segundo 

o BMV, está no próprio Estado. Seria essa a coletividade? É de fundamental importância ter 

em mente que o posicionamento público do BMV é uma constante entre parecer amigável ao 

Estado e a busca de aceitação do mesmo. O posicionamento pragmático de defender que o 

próprio Estado seja agente criador das soluções propostas é aceitável, uma vez que são as 

instituições públicas que possuem o poder legislativo para mudar, criar e implementar as leis. 

Porém existe um conflito ideológico que merece ser melhor analisado. 

Conforme entendido através de conversas com Maria Tereza Umbelino, a chefe do 

BMV, a organização seria uma resposta anarquista dentro do mercado. Isto significa uma 

atitude amplamente inconformista e reformista, não condizente com o caráter amigável e 

conciliador visto nos depoimentos e ações do BMV. Pode-se entender através dessas 

declarações contraditórias que o discurso muda conforme a quem é direcionado, algo comum 

dentro das normas sociais, apesar de deixar a impressão de fraco posicionamento ideológico.  

Ainda sobre o que deveria ser o papel do Estado, o BMV segue afirmando que: 

“O Estado deixaria de investir seus recursos em políticas de preservação, pois a 

própria sociedade desempenharia tal papel. Por outro lado, as isenções concedidas às 

pessoas jurídicas que desempenharem sua atividade econômica com vistas na 

diminuição ou eliminação da degradação do meio ambiente, através de investimentos 

em projetos e programas ambientais, garantiriam a qualidade de vida garantida na 

Constituição Federal e alinharia o Brasil aos princípios de sustentabilidade pregados 

nos Tratados Internacionais.” (BMV News, edição 7, junho de 2010, pág. 18)  

Finalmente nessa parte de discurso vimos uma posição mais clara condizente com a 

perspectiva de livre mercado, onde “o Estado deixaria de investir seus recursos em políticas de 

preservação, pois a própria sociedade estaria desempenhando tal papel”, assim como o alívio 

de taxas (“isenções”) aos empreendimentos que buscam conciliar atividade econômica e 

preservação. Tal posicionamento aproxima o BMV como uma organização em harmonia com 

os fundamentos teóricos do livre mercado. É interessante ver que existe uma tentativa de 

aproximação com o debate global (“alinharia o Brasil aos princípios de sustentabilidade 

pregados nos Tratados Internacionais). Tal posicionamento pode também ser debate entre 
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outros grupos que defendem um posicionamento mais regionalista para solucionar problemas 

locais, porém não é uma questão de particular interesse deste trabalho. 

Dentro das soluções propostas pelo Brasil Mata Viva – deve-se dizer que são soluções 

que podem ser considerados superficiais e de senso comum, algo que fortalece o 

posicionamento contrário dos detratores desses ideais –, a organização destaca seu próprio 

papel: 

“Programas, como o Brasil Mata Viva, valorizam o homem do campo, harmoniza suas 

atividades com a conservação do meio ambiente e sua biodiversidade promovendo, 

ainda, a racionalização dos recursos naturais em benefício do coletivo. Esse novo 

paradigma – desenvolvimento econômico sustentado em Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e renda por serviços ambientais prestados são pilares 

do programa.” (BMV News, edição 7, junho de 2010, pág. 18)  

Apesar de outra vez focar na coletividade (“em benefício do coletivo”), é de 

fundamental importância entender que a motivação é individual. O homem do campo 

legitimamente exaltado pelo BMV parte da necessidade individual de manter sua existência. 

Sua ação racional é legitimada e capaz de existir devido aos incentivos que são oferecidos ao 

mesmo, sendo esses possibilitados pelo Estado ou por programas como o BMV (“renda por 

serviços ambientais”). Aqui é possível ver outra categoria das oito propostas por Dryzek, o 

racionalismo econômico. Tal categoria de análise é usada para explicar porque um 

posicionamento de economia de mercado como regulação natural dos mecanismos de controle, 

comercialização e administração de recursos naturais. O MDL já foi discutido neste trabalho na 

caracterização do BMV, sendo esses os processos que possibilitam a existência de sua 

metodologia e do Crédito Floresta, credito de carbono que será discutido mais para frente. A 

metodologia do BMV é vista como um aspecto muito mais amplo do que é descrito, sendo que 

o programa afirma que: 

“A metodologia Brasil Mata Viva preocupa também com o desenvolvimento da 

comunidade local visando a ampliação da qualidade de vida da região por meio da 

geração de renda para os municípios. Cabe aos legisladores modernizar as políticas 

de incentivos fiscais ambientais para viabilidade desses projetos e inserir o país entre 

os maiores estados em desenvolvimento sustentável.” (BMV News, edição 7, junho 

de 2010, pág. 18)  

Conforme as categorias aqui já apresentadas, pode-se afirmar que a metodologia do 

BMV se apresenta dentro da modernização ecológica (ao tentar substituir o Estado na questão 

ambiental), do racionalismo econômico (ao defender o mercado como regulador), do 

pragmatismo democrático (ao manter deliberação constante com a comunidade), da 

sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Ao afirmar que “cabe aos legisladores 



88  

modernizar as políticas de incentivos fiscais ambientais para viabilidade desses projetos”, o 

programa de fato está fazendo uma defesa do seu próprio produto: o Crédito de Floresta, sua 

certificação de crédito de carbono. 

Para o reconhecimento do seu Crédito de Floresta foi preciso buscar, no globalismo 

mercadológico, instituições responsáveis pela validação desse serviço ambiental. Isso indica 

uma tentativa clara de inserção internacional, condizente com as aspirações do BMV de se 

tornar em um ator importante, mas também indica como o processo de validação e 

reconhecimento institucional operou um papel importante para os gestores do programa. Para 

o sele de certificação, uma empresa chamada TÜV Rheinland foi contratada. Essa é uma 

empresa reconhecida pela Organização das Nações Unidas como Entidade Operacional 

Designada, com a função de verificar e validar o estoque de crédito de carbono do BMV. 

Sebastián Rosales, diretor da empresa, afirmou o seguinte: 

“A verificação e a validação dos estoques de carbono nos projetos Brasil Mata Viva, 

realizados por uma Entidade Operacional Designada, fornece a credibilidade 

necessária para que os créditos sejam registrados em um sistema internacional, numa 

plataforma global de commodities ambientais. Com ela, o mercado consegue a 

transparência necessária no que diz respeito à origem e à existência do estoque de 

carbono, bem como em relação à garantia de sua comercialização, uma única vez, para 

a neutralização de emissões das empresas compradoras” (BMV News, edição 9, 

setembro de 2011, pág. 27)  

Essa declaração corrobora com a ideia de internacionalismo buscado pelo BMV. 

Entretanto há uma razão maior por trás disso. Segundo a organização, à época de sua criação 

em 2009, a comercialização de créditos de carbono dentro do Brasil não se configurava como 

um mercado com suficiente demanda. Percebe-se que a busca por reconhecimento internacional 

foi parte necessária para sua própria inserção no mercado. É interessante observar que a busca, 

legitima, por lucro veio principalmente de uma norma social global: a sustentabilidade. Uma 

hipótese para tal processo, brevemente já discutido, é de que a legislação brasileira não oferecia 

na época as ferramentas necessárias para que atores e cenários internacionais não fossem 

considerados. Maria Tereza Umbelino diz que: 

“Nós queremos trabalhar com a World Energy devido à sua liderança no mercado 

mundial de carbono, sua grande quantidade de compradores de qualidade e suas 

relações com as indústrias de referência, incluindo a Markit, com quem temos 

almejado uma grande iniciativa de mercado para os estados brasileiros em que 

atuamos” (BMV News, edição 6, maio de 2010, pág. 28)  

Primeiro é necessário aclarar que World Energy é uma empresa americana com o 

objetivo de melhor o uso de energia, e Markit é uma empresa global de consultoria econômica. 



89  

Como já afirmado extensivamente, o papel de atores do mercado internacional teve grande 

influência no BMV. Maria Tereza Umbelino também afirma que “essa é a chave para avançar 

em nossa missão de proteger as florestas brasileiras melhorando as condições econômicas para 

as comunidades rurais”. É interessante ver que, dentro dos discursos que os gestores do BMV 

produzem, sempre há uma preocupação de manter a narrativa de que o trabalho que fazem é 

pôr e pela a comunidade que eles representam. Esse senso de coletividade é tido como algo 

importante para o programa, apesar de ser pouco explorado em suas publicações. 

A metodologia do programa é apresentada como inovadora e extremamente importante. 

Pode-se fazer críticas em relação a essas asserções, mas é necessário ter claro que essas 

afirmações fazem parte do escopo ideológico da instituição. Não obstante, foi oferecido 

diversos depoimentos de pessoas ligados aos diferentes contextos nos quais a organização está 

inserida. Existe a percepção dentro do BMV que eles cumprem uma função necessária dentro 

do mercado, sempre tendo o meio ambiente como agente condutor, que pode ser visto nesta 

declaração de um dos gestores Rodrigo Brasiliano: 

“Por mais que uma empresa seja ‘ecologicamente correta’ e siga todos os padrões de 

produção que não agridam o meio ambiente, uma parte ainda ficará a desejar.  É aí 

que nós entramos, com a parte da neutralização conseguiremos ‘limpar’ esse rastro 

que sobra.” (BMV News, edição 9, setembro de 2011, pág. 27)  

Outra vez podemos trazer a categoria de sustentabilidade de Dryzek, sendo que o BMV 

age como mediador de um conflito ambiental (“é aí que nós entramos). O aspecto ambiental é 

extremamente importante, porém a principal crítica aqui é a falta de detalhamento de como o 

mercado – que é a fonte, o motivo e o incentivo por trás do programa – ajuda nos processos de 

conservação e preservação que é referido como sucesso pelos gestores de tal programa. 

Entretanto podemos explorar isso através das noções do ambientalismo de livre mercado. 

É evidente que ao fazer uma crítica ao Estado e sugerir como deve ser sua função, a 

metodologia proposta pelo BMV é uma alternativa às políticas de comando e controle. Através 

da consideração de elementos e características locais – tais como a vocação produtiva de 

comunidades rurais e as necessidades que legislações locais podem impor –, formas alternativas 

de atuação são propostas, consideradas e implementadas. Isso só é possível graças aos 

incentivos produzidos, os quais guiam as comunidades a se adequarem aos novos hábitos que 

eventualmente retornam na forma de benefícios para o meio ambiente. Outra noção do 

ambientalismo de livre mercado, que também pode ser associada ao racionalismo econômico 

de Dryzek, é que é possível reconciliar o livre mercado com o meio ambiente. Tal afirmação 
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pode ser corroborada pelo reconhecimento internacional da metodologia, Maria Tereza 

Umbelino completa que: 

“Esta metodologia é uma das quatro mundiais existente como padrão de pagamento 

de serviços ambientais, que são a VSC (Bolsa de Chicago), a CDM (resultado do 

protocolo de Quioto, CCB Standart (CCBS), administrado pelo Climate, Community 

& Biodiversity Alliance (CCBA) e o Brasil Mata Viva.” (BMV News, edição 6, maio 

de 2010, pág. 35) 

Outra vez, esse reconhecimento é necessário e importante, ainda mais se consideramos 

a controvérsia existente entre grupos ambientais e o capitalismo. Essa é uma posição em 

oposição ao radicalismo verde, outra categoria de Dryzek e também um dos pontos focais do 

ambientalismo de livre mercado. O intuito deste trabalho é demostrar através de um caso real 

como é possível harmonizar mercado e meio ambiente, por isso a insistência de mostrar e 

contrapor visões que não são compatíveis. O radicalismo verde é uma posição radical que nega 

todos os avanços do desenvolvimentismo, além de possuir ideologias extremas que enxergam 

a natureza como único “ser” dotado de direitos. Pode-se entender também que o 

reconhecimento pela comunidade internacional respeitada pela maioria dos ambientalistas 

(CCBS, CCBA) faz parte do pronunciamento ideológico do BMV. 

O pagamento pelo serviço ambiental é tido como legítimo pelo ala reformista dos 

movimentos ambientais, uma forma de compensar quem adere aos meios de sustentabilidades 

recomendados por leis. Sobre o serviço ambiental prestado pelo BMV, Maria Tereza Umbelino 

diz que: 

“Pelo BMV, as árvores excedentes ou que estão dentro do que é exigido por lei 

(Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente) passam a ter valor econômico 

pelos serviços ambientais que prestam ao meio ambiente. Além de tudo isto, ainda há 

a divisão do lucro da matriz aos associados na mesma proporção do valor por ele 

repassado” (BMV News, edição 6, maio de 2010, pág. 35)  

Nessa declaração é vista o papel da lei (“o que é exigido por lei”) e o papel do BMV 

(“divisão de lucro da matriz aos associados”). Como já discutido neste trabalho, a Matriz 

Produtiva é o órgão que administra e fiscaliza o que é produzido dentro dos núcleos. Essa 

divisão de forma proporcional é importante para manter intacto o incentivo, o pagamento pelo 

serviço ambiental, para preservar a vegetação que os produtores rurais praticam, este é um ponto 

fundamental para o sucesso do programa.  

É interessante que em uma publicação de 2010, o BMV trouxe um ativista da Amazônia 

e professor universitário, na época também subsecretário de Desenvolvimento Sustentável, 
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Alberto Lorenço. Na opinião deste trabalho, a participação dessa figura é importante pois traz 

uma vitória ideológica importante para a organização pois o sujeito faz parte do Estado, além 

de ser ativista ambiental. Alberto Lorenço, sobre a possibilidade do pagamento pelo serviço 

ambiental, afirma que: 

“Podem ser um importantíssimo instrumento de desenvolvimento. O mais promissor 

é o pagamento por desmatamento evitado, por parte dos países desenvolvidos, que 

têm necessidade de reduzir suas emissões. Parte de tal redução, fala-se em 10% das 

obrigações de redução dos desenvolvidos, poderia ser compensada pelo 

financiamento do desmatamento evitado nas florestas tropicais. A proposta de lei 

norte-americana, já aprovada na Câmara e aguardando votação no Senado, também 

pode ser uma importante fonte de recursos para financiar a transição da Amazônia 

rumo ao outro modelo de desenvolvimento, com mais tecnologia, mais riqueza e 

preservando, com orgulho, o maior tesouro biológico e genético do planeta.” (BMV 

News, edição 5, abril de 2010, pág. 11)  

A proposta de lei referenciado é o Programa Terra Legal. O Terra Legal Amazônia é um 

programa que pretende a regularização fundiária através do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário. O objetivo do programa é entregar títulos de terras a mais de 150 mil posseiros, em 

terras públicas federais como reservas indígenas, florestas públicas, unidades de conservação 

ou áreas militares. O programa busca regularizar essas ocupações ilegítimas e impulsionar 

projetos com modelos de produção sustentável. Um fator importante é que o Brasil Mata Viva 

fez parte deste processo, ou seja, foi um dos agentes mediadores entre Estado e mercado. Por 

fim vemos de forma empírica uma ação que partiu de uma ideologia tendo consequências dentro 

do Estado, algo sugerido pelo próprio programa em um dos seus editoriais.  

Importante evidenciar que o Programa Terra Legal foi inspirado por leis americanas, 

onde regulações são menores e visam a solução de problemas por meio do mercado, um avanço 

para o ambientalismo de livre mercado brasileiro, apesar de não ser tratado com essa 

terminologia. O mercado resolve os conflitos através do pagamento pelo serviço ambiental. 

Alberto Lourenço continua: 

“O modelo é pioneiro e conta com a participação de instituições de grande 

credibilidade no mundo. O Programa Brasil Mata Viva é um mecanismo inteligente 

que alinha as ações de combate às mudanças climáticas aos objetivos de proteção e 

conservação da biodiversidade. A solução proposta pela metodologia constitui-se em 

um mecanismo que o mercado reconhece como legítimo pelo amparo do poder 

público e por ser de menor risco. A proposta é a de alcançar a sustentabilidade por 

meio do reconhecimento da proteção, recuperação, conservação e preservação de 

áreas rurais como atividade econômica. Assim sendo, essas áreas vão gerar renda para 

quem desenvolve a atividade.” (BMV News, edição 5, abril de 2010, pág. 11)  
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Não é possível especular sobre o contexto onde essa afirmação foi feita, porém é 

marcante analisar como a mesma reivindica todos os pontos defendidos pelo BMV. “O modelo 

é pioneiro e conta com a participação de instituições de grande credibilidade no mundo” é uma 

frase que legitima o internacionalismo do programa. Na afirmação “a solução proposta pela 

metodologia constitui-se em um mecanismo que o mercado reconhece como legítimo pelo 

amparo do poder público” vemos como o Estado atua como um agente mediador entre mercado 

e instituições públicas, fortalecendo o caso do BMV.  Ao dizer que “a proposta é de alcançar a 

sustentabilidade... gerar renda para quem desenvolve a atividade” fica claro que o caso de 

incentivos financeiros podem ser instrumentos para a conservação, recuperação e preservação 

ambiental, ponto chave de todas as iniciativas inerentes da organização. A declaração de 

Alberto Lorenço traz um ponto chave contra o racionalismo administrativo, que acredita que o 

Estado é o único capaz de tratar de assuntos ambientais, por um membro do Estado e, sendo 

assim, uma vitória ideológica para o BMV. 

Logo após a metodologia do programa ter sido empregada pelo Estado, naturalmente a 

diretora Maria Tereza declarou de forma entusiasmada o seguinte: 

“O Brasil Mata Viva já atravessou oceanos, ganhou adeptos pelo mundo afora e caiu 

nas graças de grandes investidores estrangeiros. O trabalho está sendo feito e não mais 

a conta gotas. Já somos grandes e vamos crescer mais a cada árvore mantida de pé, a 

cada semente plantada. Em pouco tempo, o Brasil será um modelo desse trabalho 

brilhante que alcançará os mais remotos pontos, de cada canto desse mundão de meu 

Deus! E mais que a melhoria da situação financeira de quem preserva e do benefício 

para o meio ambiente, será a qualidade de vida para as gerações futuras. Isso vem com 

o apoio da sociedade que, com consciência, assume sua parcela de responsabilidade 

pagando, junto com o produtor rural, a conta da preservação ambiental para manter o 

planeta vivo.” (BMV News, edição 9, setembro de 2011, pág. 5)  

Essa foi uma declaração destinada aos produtores associados à entidade e, por isso, 

vemos menos referências ao mercado global e figuras políticas, mas sim uma exaltação ao 

produtor (“junto ao produtor rural”), ao trabalho desenvolvido (“já somos grandes”), ao meio 

ambiente (“vamos crescer mais a cada árvore mantida de pé” e perspectivas futuras (“qualidade 

de vida para as gerações futuras”). A mudança da linguagem e a narrativa aqui formada é 

importante, pois uma vez que o programa conseguiu o reconhecimento inicial e os resultados 

desejados, o discurso é mais informal (“conta gotas”, “mundão de meu Deus!”). Porém essa 

mudança não é habitual, e muito menos recorrente, como podemos ver neste editorial feito pela 

mesma Maria Tereza Umbelino: 
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“Para que se atingisse o objetivo foi desenvolvido todo um processo de articulação, 

desde os proprietários de áreas, passando por entidades e instituições públicas e 

privadas, até chegar aos stakeholders, de forma a dar credibilidade e segurança a este 

mercado. A proposta é baseada em mercado voluntário, que se inicia pela 

neutralização de emissões através do desmatamento evitado, do sequestro de carbono 

em reflorestamentos e da geração de energia limpa. Esse programa é aplicado pela 

IMEI Consultoria, em parceria com outras instituições. Estas, por sua vez, promovem 

ações de combate às mudanças climáticas e, consequentemente, protegem a 

biodiversidade. Esses benefícios se tornam realidade a partir da obtenção de recursos 

financeiros advindos da transação de Instrumentos de Transação Ambiental – ITA 

pela Bolsa de Transação e Ativos Ambientais do Brasil – BTAAB.” (BMV News, 

edição 5, abril de 2010, pág. 23)  

 

A diretora continua: 

“Os instrumentos ITA são registrados nos Estados Unidos pela Markit e emitidos a 

partir da validação do Plano de Atividades Produtivas e Adequação Ambiental – 

PAPA das áreas que têm por princípio ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

A conversão do saldo ambiental é feita inicialmente pelos estoques de carbono das 

florestas preservadas e pelas florestas a serem constituídas ou reconstituídas. As áreas 

integradas aos núcleos de produtores são valoradas pelos estoques de biomassa. A 

partir desse estudo é estimado o saldo potencial de ativo e passivo ambiental e de 

captação de recursos (obtidos na transação dos ativos ambientais). A renda é investida 

em novas tecnologias de produção, matrizes produtivas, inclusão social, educação e 

uso sustentável da área rural.” (BMV News, edição 5, abril de 2010, pág. 23)  

 

Aqui o discurso volta às questões de mercado e ambientais outra vez. Esse editorial 

visou explicar formalmente todos os processos envolvidos no produto-chave do programa, o 

Crédito de Floresta. São anunciados as instituições necessárias, públicas e privadas, os 

indicadores ambientais e o produto final (a renda).  

A escolha dessas falas, editoriais e afirmações foram feitas para ilustrar os pontos de 

inserção no mercado que este trabalho pretende, sendo eles: 

1 – A motivação ideológica; 

2 – A relação com o mercado; 

3 – A busca pelo reconhecimento; 

4 – A ideia transformada em realidade; 

5 – O processo realizado para a consumação empírica. 

Foi mostrado aqui um esboço favorável, ainda que não intencional, das motivações e 

ações do Brasil Mata Viva. Infelizmente o modelo da organização não é imune a críticas. É 

possível concluir que a mesma possui prioridades que devem ser revisadas, isso considerando 
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a teoria de ambientalismo de livre mercado. A fim de se constituir em um empreendimento 

ambiental condizente com o racionalismo econômico, é desejável que: 

1 – A constante busca por aprovação estatal seja diminuída; 

2 – Uma posição mais desafiadora ao Estado seja adotada, pois assim o debate público 

sobre afrouxamento de regulações tenha eco em toda a comunidade; 

3 – Maior foco nos produtores associados, os reais agentes de transformação; 

4 – Maior preocupação e detalhamento de informações relacionadas aos benefícios 

ambientais, a fim de maior legitimação da ideologia por trás do programa. 

Esses são pontos fundamentais que ajudariam a fortalecer o caso pelo ambientalismo de 

livre mercado e diminuíram prováveis críticas ao corporativismo aparente buscado pela 

organização. 

5.2 INSTITUIÇÕES 
 

Como já explorado no tópico anterior, há uma grande preocupação do BMV em trazer 

figuras políticas para expor os benefícios do programa. Neste tópico é analisado como essas 

figuras ajudaram na consolidação do programa, em sua busca por reconhecimento e como 

atuaram na mudança, ainda gradual, da ação do Estado. 

Assim como no tópico sobre mercado, foram escolhidas – dentro de dezenas de falas – 

apenas casos relevantes para o trabalho. Anteriormente foi discutido o caso legislativo, sobre 

como o Estado deve agir para que iniciativas como a metodologia BMV sejam bem-sucedidas. 

Em 2009, o então deputado pelo PP – Partido da República Mauro Savi afirmou o seguinte 

sobre o aspecto legislativo: 

“É necessário buscar mecanismo para garantir a permanência do homem na terra, 

vivendo da terra, mas sem ferir a legislação ambiental. E a metodologia do Brasil Mata 

Viva vai ao encontro dessa premissa, ajudando a construir um caminho viável para o 

agricultor e para o meio ambiente.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 1, março de 

2009, pág. 30) 

A legislação ambiental impõe, nas visões dos produtores, condições obrigatórias que 

são difíceis de serem cumpridas, como a porcentagem de área preservada, e que acarretam em 

pesadas sanções. É importante ter em mente que o Brasil Mata Viva, através do Crédito de 

Floresta, tem como condição mínima a preservação de 100% das áreas naturais dentro das 

propriedades de seus associados. A metodologia e o mecanismo citados pelo deputado e por 
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Maria Tereza Umbelino estão justamente nos planos de desenvolvimento criados pelas matrizes 

produtivas dos núcleos do BMV, que oferecem alternativas de produção que respeitam a 

legislação. Este é o meio que possibilitou a compensação econômica pelo cumprimento das 

diretrizes impostas pela lei. 

Conforme a perspectiva do ambientalismo de livre mercado o Crédito de Floresta é o 

incentivo gerado pela instituição Brasil Mata Viva, sendo o elo entre gestores e produtores que 

garante que a intenção de preservar a fauna e flora presentes dentro de suas propriedades seja 

renovada constantemente através da comercialização do crédito de carbono. 

Outra vez é necessário relembrar do racionalismo administrativo, e da importância de 

que figuras políticas defendam ou estejam diretamente ligadas ao BMV. Isso mostra um caso 

explicito de busca por mudança dentro do Estado, a fim de novas soluções que introduzem o 

mercado como novo ator nas relações entre público e privado. Mauro Savi, sobre o programa, 

também afirma que: 

“A importância desse projeto se dá, principalmente, porque ele nasceu da comunidade. 

Os moradores da região se organizaram para buscar uma alternativa sustentável de 

sobrevivência. E a partir daí outras regiões do Brasil viram nessa metodologia uma 

alternativa.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 1, março de 2009, pág. 30)  

Ao dizer outras regiões do Brasil, o deputado se refere a estados como Goiás e 

Amazonas, além do Mato Grosso – onde surgiu o Brasil Mata Viva. É interessante a alusão à 

comunidade pois, além de ser um fato, o político precisa sempre fazer referência àqueles que 

serve. Temos também o uso de “alternativa sustentável”, corroborando com a ideia do que o 

próprio programa afirma ser. 

Antes de ter de fato participado de programas de estado como o Terra Legal, a 

organização teve o apoio de legisladores para criar seus núcleos, entre eles o primeiro Núcleo 

Xingu, sancionado por lei. Na época o deputado estadual pelo PSDB Guilherme Maluf, sobre 

o Núcleo Xingu, disse que: 

“A sanção da lei declara o Xingu Mata Viva de utilidade pública e socioambiental é 

mais uma prova da preocupação da classe política e dos gestores públicos estaduais 

com a causa ambiental e com os movimentos inovadores voltados para preservação 

do meio ambiente com a devida sustentabilidade.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 

1, março de 2009, pág. 31)  

 

         É interessante observar que o deputado não faz alusão à inciativa privada, mas sim a 

“movimentos inovadores”. Isso pode indicar uma resistência ao reconhecimento da causa 
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privada no processo de sanção da lei, algo comum em um país de raízes paternalistas e estatistas 

como o Brasil. Podemos entender que o deputado está inculcado no racionalismo 

administrativo, pois o mesmo faz referência a classe política e os gestores públicos estaduais, 

essencialmente membros da mesma máquina. Para reforçar, o racionalismo administrativo é 

aquele que acredita que apenas o Estado é capaz de resolver os problemas ambientais. Já o então 

deputado estadual Adalto de Freitas Filho pelo PMDB, foi mais comedido com a importância 

da classe elitista que faz parte: 

“É a concretização de um projeto que nasceu do setor produtivo e que consiste em 

viabilizar economicamente os produtores rurais. Espero que não deixem morrer essa 

iniciativa e que o projeto se fortaleça ainda mais.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 

1, março de 2009, pág. 31)  

O deputado Wagner Ribeiro (PSD) também mostrou menos protagonismo: 

“Esse estudo promovido pela comunidade de Santa Cruz do Xingu e demais 

municípios tem o objetivo de tentar desenvolver a economia do município sem 

desmatar, mantendo a floresta em pé. Eu acho que essa é uma saída fundamental.” 

(Revista Brasil Mata Viva, edição 1, março de 2009, pág. 30)  

Diferentemente do de Guilherme Maluf, ambos deputados indicam a importância de 

outros atores dentro do processo da sanção da lei, como o setor produtivo e estudo realizados 

pelo Brasil Mata Viva. São esses tipos de legisladores que ajudam a alavancar o caso do BMV 

e seus associados, pois indicam uma postura mais favorável ao racionalismo econômico e a 

modernização ecológica. A noção de sustentabilidade também é louvada por figuras públicas 

como o então deputado estadual pelo PPS, Percival Muniz: 

“Eu acho que esta é uma oportunidade importante para Assembleia estar junto com o 

povo, para o povo estar junto com os deputados e todos juntos construirmos um 

modelo que gere emprego e renda e ao mesmo tempo gere sustentabilidade ambiental 

para futuras gerações.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 1, março de 2009, pág. 31)  

Aqui podemos voltar à categoria de racionalismo democrático, onde a deliberação da 

comunidade com o estado é importante para a resolução de conflitos ambientais (“Assembleia 

estar junto com o povo, para o povo estar junto com os deputados”). Levando em conta as duas 

principais fontes teóricas deste estudo – ambientalismo de livre mercado e análise do discurso 

ambiental – a declaração do deputado é a mais amigável a noção geral das intenções do BMV, 

pois dá as bem-vindas ao povo e ao mercado. 

É interessante observar que há poucas declarações como a do deputado Guilherme 

Maluf oferecidas pelo BMV. Apesar do deputado ter sido parte de sancionar o Núcleo Xingu 

como lei, suas declarações não mostraram de forma mais explícita a participação da 
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comunidade. Entretanto, como já dito, a constante vontade do BMV em elevar o perfil de atores 

políticos mais que o necessário o motivo pelo qual declarações como essas estejam presentes. 

Também, há que se dizer, é um tipo de posicionamento que tem eco na comunidade, acostumada 

a ver a classe política e os gestores públicos como agentes “superiores”. 

Uma vez que o Núcleo Xingu teve o devido reconhecimento, Maria Tereza Umbelino 

disse o seguinte: 

"Rompemos as dúvidas e alcançamos o reconhecimento do nosso trabalho. A partir 

de então nossas atividades começam a ganhar força, não apenas junto aos produtores 

rurais, mas também pela mobilização de entidades de classe e do poder público. 

Agora, preservação com sustentabilidade são palavras de ordem para quem quer – e 

precisa! – extrair o sustento da terra sem lançar mão do desmatamento. O meio 

ambiente agradece!" (BMV News, edição 9, setembro de 2011, pág. 5) 

Aqui também temos um depoimento que pode ser visto como uma vitória para o BMV, 

onde o programa é elevado (“rompemos as dúvidas”, “o meio ambiente agradece!”). O 

reconhecimento da máquina pública foi um ponto importante para a organização, pois em fim 

a mesma teve a entrada necessária para propor as ideias do posicionamento ideológico dentro 

da realidade. É interessante também observar que a entidade e seus produtores são louvados 

antes do poder público, mostrando assim um posicionamento que é falho em todo o material 

fornecido: a importância dos produtores e da organização como os principais agentes 

transformadores. 

Outros atores públicos também ressaltam a importância do BMV para o cenário 

econômico e social, com o diretor da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de 

Assistência Técnica e Extensão Rural Luiz Humberto de Oliveira dizendo que: 

“É um trabalho formidável. Tanto é que eu fui um dos primeiros a aderir a esse projeto, 

porque eu sempre disse, e de forma simples, que uma árvore de pé tem que valer mais 

que uma árvore caída. Vivemos num mundo capitalista e precisamos entender que um 

só não pode bancar a qualidade ambiental para o mundo todo. Premiar um produtor 

pelos seus ativos ambientais é fantástico! Isso é verdadeiramente preservar o meio 

ambiente, porque ele está recebendo pelo bom trato que ele está tendo com a 

natureza." (BMV News, edição 9, setembro de 2011, pág. 17)  

Muito pelo fato de não ser um oficial eleito, Luiz Humberto faz asserções interessantes 

para o caso do projeto do BMV. Primeiro, o aspecto ambiental (“uma árvore de pé tem que 

valer mais que uma árvore caída”) é defendido praticamente com as mesmas palavras usadas 

por Maria Tereza Umbelino. A defesa do capitalismo é interessante, e se deve ao fato dele fazer 

parte de uma associação de produtores rurais, que estão conscientes do que devem fazer para 
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estarem inseridos no mercado. Porém é importante ressaltar que a defesa que ele faz ao 

capitalismo vem antes de afirmar que “um só não pode bancar a qualidade ambiental para o 

mundo todo”, isso significa que Luiz Humberto tem consciência que de os produtores que se 

adequam às regras legislativas de preservação precisam ser remunerados por isso, o que 

acontece através do Crédito de Floresta. Interessante também o que podemos chamar de 

radicalismo verde inverso, pois ao dizer “isso que é verdadeiramente preservar o meio 

ambiente”. Este é um posicionamento também radical, ao afirmar que apenas a compensação 

pelo serviço ambiental pode salvar o meio ambiente, porém é uma declaração que fortalece o 

caso BMV. 

Tal caso ganhou mais evidencia quando obteve aliados no estado de Goiás, 

particularmente com o governador pelo PSDB Marconi Perillo, em 2011, dizendo que: 

“Goiás está sendo palco de uma das mais ousadas iniciativas comandadas pelos 

próprios produtores, em parceria com o governo estadual. A preservação da reserva 

legal e de áreas de proteção permanente passa a ser mais uma atividade econômica. A 

Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura e o Projeto Brasil Mata Viva, dentro do 

Programa Goiás Sustentável, já colocaram em prática a iniciativa que permite aos 

produtores transformar áreas preservadas em títulos ambientais comercializados no 

mercado. Os compradores serão empresas que necessitam de créditos para compensar 

emissões ou que simplesmente precisem participar de programas desse porte.” (BMV 

News, edição 9, setembro de 2011, pág. 42)  

O uso da palavra “ousadas” aqui é importante. A mesma expressão foi usada por 

gestores do programa para descrever seu empreendimento e, considerando o contexto, é realista. 

O uso econômico com base no livre mercado é considerado tabu em grande parte dos setores 

de produção no Brasil, sendo que o meio ambiente não é imune a isso. A comercialização de 

créditos de carbono, como já discutido, é um processo que passa por entidades internacionais 

para que tenham o devido reconhecimento, como também é um mercado com maior 

proeminência fora do país. Entretanto, o apoio estatal possibilita que empresas locais possam 

ser beneficiadas pela compra e venda desses títulos ambientais. Essa é uma atividade econômica 

considera controversa, muito pela falta de informação ou até mesmo a omissão deliberada da 

mesma. Como o governador afirma “a preservação da reserva legal e de áreas de proteção 

permanente” é fonte de renda, tendo o BMV como o mediador e fiscalizador, algo que o aparato 

estatal é incapaz de cumprir. Como já citado, uma das regras para compensação econômica 

dentro do BMV é manter 100% das áreas de reserva legal e proteção permanentes intactas. Esta 

é uma informação crucial. 

Ainda sobre a parceria com o estado de Goiás, Maria Tereza Umbelino anunciou que: 
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“O Programa Brasil Mata Viva vem colhendo os resultados de um trabalho baseado 

na seriedade e no cuidado com o meio ambiente. A importância do programa em prol 

de um desenvolvimento sustentável tem sido reconhecida por toda parte. 

Recentemente, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Sócio Ambiental – Idesa 

fechou parceria com o Governo de Goiás através do Programa Estadual de 

Desenvolvimento Industrial, o Produzir.” (BMV News, edição 5, abril de 2010, pág. 

4)  

O programa Produzir é uma ação que incentiva o fortalecimento da indústria, assim 

como micro e pequenas empresas, a fim de reduzir os custos de produção e oferecer condições 

melhores de competitividade no mercado. Podemos fazer críticas às políticas estatais que 

buscam injetar a economia, porém não é o foco deste trabalho de colocar em cheque tais 

políticas. Entretanto esse é um marco importante para o BMV, pois as empresas beneficiadas 

pelo Produzir passaram a comprar os créditos oferecidos pela organização além de receberem 

alívios fiscais ao fazerem doações. Maria Tereza Umbelino continua: 

“O Programa passou a captar recursos através de doações de empresas beneficiadas 

pelo Produzir. As empresas que aderem ao Brasil Mata Viva podem ser beneficiadas 

com desconto de até 20% no saldo devedor do ICMS. Na Cidade de Goiás, o Programa 

se uniu à Prefeitura Municipal para garantir a preservação ambiental e buscar geração 

de renda para os produtores da região da Serra Dourada, área constituída por 16 

municípios.” (BMV News, edição 5, abril de 2010, pág. 4)  

 

Como dito antes, as empresas ao fazerem doações para o BMV recebem benefício fiscal, 

neste caso até 20% no saldo devedor do ICMS. É interessante que Maria Tereza Umbelino 

inclui em sua declaração o fato do Produzir ter feito parceria com a cidade de Goiás com o 

intuito de preservar as reservas legais e criar renda, porém não oferece nenhum dato que indica 

a participação direta de sua organização. Porém existe um caso de influência do programa na 

área social: 

“Já na Estação do Conhecimento, projeto social da Fundação Vale, o Programa tem 

trabalhado no interior do Pará a questão econômica-ambiental, superando a postura 

original do projeto de medidas de proteção e estabelecendo uma postura ativa, como 

sugere a Metodologia. Assim, a Companhia, que sempre investiu em projetos 

socioeconômicos, muda sua filosofia ao inserir a sustentabilidade em sua missão e 

posicionar-se como companhia que busca contribuir para o meio ambiente e, 

principalmente, o desenvolvimento sustentável.” (BMV News, edição 5, abril de 

2010, pág. 5)  

 

Este é um caso interessante, pois evidencia uma mudança social através do currículo 

escolar de um projeto da Fundação Vale, a Estação do Conhecimento no Pará, com novos ideais 

de sustentabilidade. Não é oferecido nenhum outro dado sobre educação ambiental. Apesar de 

não ter nenhuma relação com atividades de livre mercado, o caso da Estação do Conhecimento 
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traz algo sugerido neste trabalho: maior aproximação com as necessidades locais das 

comunidades que fazem parte. Sobre o caso da compra de créditos de carbono, Maria Tereza 

Umbelino afirma que: 

“Outra novidade é que empresas e pessoas conscientes de sua responsabilidade 

ambiental, que queiram neutralizar suas pegadas ecológicas, têm agora a facilidade de 

adquirir os créditos ambientais Padrão Brasil Mata Viva por meio da Bolsa de 

Transação de Ativos Ambientais do Brasil. A BTAAB iniciará suas operações no mês 

de abril. Ao adquirir os créditos Brasil Mata Viva, a empresa/pessoa remunera 

diretamente o provedor dos serviços ambientais que, neste caso, é o homem que vive 

do campo.” (BMV News, edição 5, abril de 2010, pág. 5)  

 

Este é um depoimento poderoso, pois faz afirmações definitivas como “empresas e 

pessoas conscientes de sua responsabilidade ambiental”. Outra vez temos um caso de 

radicalismo verde inverso, onde um lado declara sua particular ação ou serviço oferecido como 

o certo a ser seguido. Sendo o BMV, de fato, uma empresa, é aconselhável que discursos 

inflamados sejam evitados, porém dentro de um cenário em busca de protagonismo, é comum 

que narrativas como essa sejam empregadas. 

Uma vez que o papel do BMV foi adotado por entidades estatais, o programa não 

poupou esforços para conseguir depoimentos de políticos para endossar seu projeto. Perguntado 

qual era sua opinião sobre a organização, o então deputado federal e secretário do meio 

ambiente Leonardo Vilela, pelo PSDB, declarou o seguinte: 

“Toda atividade humana causa impacto ambiental. Umas mais, outras menos. Mas 

todas, sem exceção, causam impacto ambiental. A população mundial tem crescido 

de forma exponencial ao longo dos anos e tem requerido cada vez mais recursos 

naturais para suprir suas necessidades e, muitas vezes, por desconhecimento ou por 

ignorância ou por falta de dinheiro esses recursos são destruídos, com a contaminação 

de solos, poluição das águas, emissão excessiva de carbono na atmosfera que 

causaram o efeito estufa... É preciso que utilizemos o conhecimento científico 

disponível para atenuar os efeitos deletérios da atividade humana. Isso é possível! E 

nós podemos utilizar também os nossos conhecimentos para desenvolver ações que 

levem a uma compensação por esses danos ambientais. O Padrão Brasil Mata Viva de 

remuneração de produtores que mantêm suas áreas preservadas é extremamente 

interessante e contribui muito no sentido de reduzir os impactos ambientais da 

atividade humana." (BMV News, edição 8, abril de 2011, pág. 15) 

O deputado começa com um longo discurso de caráter ambiental, escolhendo uma 

abordagem que pode ser posta nas categorias de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável. O discurso com o viés de sustentabilidade é uma forma reformista de encarar os 

problemas ambientais, sendo que acredita em soluções econômicas conciliadas com o meio 

ambiente. Já a categoria de desenvolvimento sustentável é usada no discurso para passar a ideia 

que é preciso pensar nas gerações futuras através de programas, políticas, educação e ação 
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conjunto do público com o privado. Não confundir com o racionalismo econômico, que defende 

que apenas o âmbito privado é capaz de solucionar conflitos ambientais.  

Pela primeira vez um agente político faz citação aos esforços científicos e educacionais 

que, contando com a parte ambiental, quebram com a noção de senso comum dos discursos 

anteriores. É interessante que existe uma certa timidez de declarar o programa como algo que 

solucionará os problemas do campo e ambientais, algo até agora não visto com os demais 

representantes públicos. 

Para contrastar o depoimento comedido do deputado, analisamos o que o então 

presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Ricardo Yano, disse ao ser 

perguntado a mesma questão (o que acha do BMV?): 

“O Padrão Brasil Mata Viva é excepcional! Um programa como esse, feito por quem 

entende e acredita no nosso país, não tem como ser contestado. Com esse trabalho 

teremos grandes resultados positivos em prol do desenvolvimento sustentável não 

apenas no Brasil, mas no mundo todo.” (BMV News, edição 8, abril de 2011, pág. 28) 

  

Essa fala nos remete aos questionamentos iniciais desta análise do discurso ambiental 

sobre o que é coletividade e bem comum. Quais são as metodologias usadas que garantem que 

o BMV entende e acredita no nosso país? Entende-se que seria necessário anos de pesquisa para 

chegar a esta conclusão, algo que não é indicado em nenhuma das fontes oferecidas pela 

organização que foi realizado. Porém, de forma óbvia, isso se trata de um discurso feito por um 

personagem favorável a organização, que naturalmente cria um cenário de maravilhas que é 

compartilhado pelo BMV. 

Voltando ao caso da Estação do Conhecimento, há declarações de vereadores da região 

de Parauapebas no Pará também louvando o Brasil Mata Viva, como é o caso de José Adelson 

Fernandes, vereador pelo PDT: 
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“É preciso que a sociedade toda participe para que possamos chegar a um resultado 

positivo, podendo produzir em pequenas áreas, sendo assim, colaboradores dessa 

questão ambiental... Nós já tínhamos ouvido falar no crédito de carbono, mas 

achávamos difícil chegar a esse ponto, de ter mais esse investimento na nossa região. 

Nós ficamos felizes em ter a Fundação Vale do nosso lado, fazendo com que isso se 

torne realidade. É mais uma fonte de renda para nós, da APA do Igarapé Gelado. Eu 

espero que o nosso município possa se tornar exemplo para outras áreas. O problema 

do aquecimento global e dos danos causados ao meio ambiente é uma dívida de todos 

nós que habitamos esse planeta, assim como a responsabilidade de preservar também 

é nossa. E esta é uma alternativa formidável e inteligente. É através de propostas 

atrativas como esta que vamos conseguir um equilíbrio entre o meio ambiente, o social 

e o econômico. Eu sempre disse: ‘quem fecha a porta tem de apresentar uma saída’. 

Esta é uma saída, uma solução coerente com a realidade. A partir de agora vamos ter 

um marco: antes da Brasil Mata Viva chegar até aqui e o depois. E, com certeza, será 

uma região com uma sociedade melhor, mais responsável, mais comprometida, com 

ambiente mais bem preservado e com a economia em boas condições." (BMV News, 

edição 8, abril de 2011, pág. 38) 

  

Alguns pontos podem ser extraídos deste extensivo discurso. Não há menção do aspecto 

educacional, algo que foi levantado com orgulho por Maria Tereza Umbelino. Ao mencionar a 

Estação do Conhecida, o discurso oficial do programa foi de como conseguiram implementar 

ideais de sustentabilidade dentro do currículo escolar. Porém apenas o aspecto econômico, 

superficialmente mencionado com o benefício ambiental, é exaltado pelo vereador. Não há 

informação explícita sobre isso, mas o que se entende é que tal vereador foi um dos responsáveis 

de trazer o programa para sua cidade e, por isso, escolheu se pronunciar de forma ultra partidária 

a favor do BMV. Temos que levar em conta que essa é uma escolha racional, e que muito 

provavelmente terá apoio dos seus constituintes no momento que os mesmos começarem a 

receber o benefício financeiro que promete essa ação. 

De volta ao estado originário do BMV, Mato Grosso, a mesma pergunta foi feita para a 

senadora, pelo PT, Serys Marly respondeu que: 

“Nós já demos todo o apoio a esse grupo que trabalha com essa proposta, no Xingu 

Mata Viva. Já conseguimos até premiar empresas que fazem o desenvolvimento com 

sustentabilidade... Foi muito importante a nossa contribuição para que esse 

movimento se torne cada vez mais forte e maior. Isso é desenvolvimento econômico 

com proteção ambiental, com sustentabilidade... e o Brasil Mata Viva é uma das 

grandes soluções para conseguirmos fazer um desenvolvimento econômico, melhorar 

a qualidade de vida das pessoas e também proteger o meio ambiente." (BMV News, 

edição 8, abril de 2011, pág. 39) 

 

Assim como o deputado Guilherme Maluf, a senadora escolhe dar protagonismo à sua 

classe (“já conseguimos até premiar empresas que fazem o desenvolvimento com 

sustentabilidade”). Neste ponto já sabemos que o BMV faz parte de projetos estatais, o que leva 
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alguns políticos a considerarem os resultados produzidos como seus. Apesar de outra vez não 

explicitado, entende-se que a senadora tem ligações próximas com o programa, o que resulta 

na publicação de uma declaração como essa pela mesma.  

Este é o primeiro caso brasileiro estudado pelo escopo do ambientalismo do 

ambientalismo de livre mercado. Uma característica marcante é essa íntima relação de 

empreendimentos ambientais com o âmbito estatal. Uma explicação para isso pode ser 

encontrada na formação do Estado brasileiro, uma agenda de pesquisa sugerida para 

historiadores interessados. Este tipo de aproximação com agentes de estado não é algo 

compartilhado com outros empreendimentos já estudados nos EUA, Chile, Suécia, Reino Unido 

e Zimbábue. Não é o objetivo deste estudo fazer um comparativo entre o BMV com outros 

casos ao redor do mundo, mas é importante falar dessa característica local. 

Neste tópico foi analisado essa relação, trazendo exemplos claros da mesma. Vale 

mencionar que existem outros casos semelhantes entre os dados coletados que aqui não foram 

incluídos por, basicamente, dizerem a mesma coisa – seja de forma mais efusiva ou menos 

explícita. 

Lembramos que uma das sugestões do BMV é de que o Estado atue apenas como o 

órgão mediador e fiscalizador do cumprimento dos contratos estabelecidos entre sociedade e 

mercado. Esta é uma ideia também compartilhada pela teoria aqui explorada, porém vemos que 

a realidade é diferente. O Estado tem um papel fundamental para o BMV, e não é apenas o 

agente desregulador, mediador e fiscalizador, mas também um agente que guia as ações da 

organização. Neste caso, podemos afirmar então que o BMV não é um exemplo genuíno dentro 

das noções do ambientalismo de livre mercado. 

Mesmo não sendo um exemplo, serve como um modelo aos que no futuro queiram atuar 

na área do empreendedorismo ambiental. Há instâncias fortes de atuação que contribuíram para 

o relaxamento de regulações, sanções de leis e inserção no mercado. 

5.3 COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE 
 

De forma até contraditória, os resultados que são favoráveis à comunidade e ao meio 

ambiente têm pouca representação nos dados disponibilizados. Neste trabalho foram oferecidos 

dois breves estudos de caso que colocaram grande ênfase na comunidade e no meio ambiente. 

Esse tipo de abordagem é necessário ao ambientalismo de livre mercado não apenas para 

demostrar os impactos reais que são defendidos pela teoria, mas também para ser uma forma 
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de introdução no debate ambiental de uma posição ideológica até então pouco defendida e 

adotada. Agora, é certo que o BMV não tem preocupação em ser um exemplo ou porta bandeira 

para essa escola de pensamento. O que não os eliminam das críticas, pois estes são aspectos 

importantes para toda a sociedade. 

Neste tópico é explorado a relação com a terra dos produtores rurais associados ao 

BMV, as melhorias descritas por eles e também aspectos ambientais como o reflorestamento 

dentro das áreas de atuação do programa. 

Acerca da importância da metodologia e o homem do campo, o gestor Cláudio Vilela 

disse o seguinte: 

“Com as leis ambientais cada vez mais severas e com os órgãos governamentais 

aplicando multas milionárias, fazendo com que produtores pioneiros que vieram para 

cá para atender a um pedido do próprio governo, fossem vistos quase como bandidos. 

Eles estavam encurralados e sem perspectivas. É um negócio novo. É uma maneira de 

preservar o ambiente porque a árvore em pé vai começar a render mais do que a árvore 

derrubada.” (BMV News, edição 9, setembro de 2011, pág. 35)  

 

Sobre a importância do programa, outra vez é trazido o exemplo da árvore em pé. É 

importante lembrar que esse é o mesmo argumento utilizado por Maria Tereza Umbelino. Uma 

crítica ao racionalismo administrativo é feita, um aspecto importante ao considerar o nível de 

envolvimento e capital político possuído pelo deputado. O reconhecimento de que existem 

legislações que punem o produtor pelo não cumprimento de aspectos considerados difíceis pelo 

mesmo é impactante, e não muito comum. A terra é o ativo central para o produtor, e mudar os 

hábitos praticados por gerações não é fácil. O negócio novo citado pelo deputado é a criação de 

incentivos que geram renda para o ato, que parece ser simples, de deixar a árvore em pé. 

O produtor rural toma o papel de protagonista por fim, neste caso com Antônio Fischer 

do Mato Grosso, que tem essas palavras: 

“A terra para mim é tudo. Exploro-a para o sustento da minha família. Sou produtor 

rural desde o início de tudo. Minha família também é de produtores. Eu nasci e me 

criei na roça. Hoje trabalho a terra de maneira sustentável, preservando-a e investindo 

em tecnologias que aumentem a produção sem agredir o meio ambiente.” (BMV 

News, edição 9, setembro de 2011, pág. 41)  

 

A terra faz parte da identidade do produtor, sendo o local onde cresceu, se criou e tira 

sua fonte de vida. Vemos que não há citação de qual era sua atividade antes do Brasil Mata 

Viva, algo que seria interessante para contrastar agora com sua nova “maneira sustentável”. Na 
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produção desse discurso podemos ver a preocupação com a modernização ideológica 

(“investindo em tecnologias que aumentem a produção sem agredir o meio ambiente”) e a 

sustentabilidade. As categorias de Dryzek foram de fundamental importância para este trabalho. 

Não apenas elas ajudam a analisar o discurso através de certas expressões, mas também de 

enxergar as motivações políticas e econômicas do enunciador.  

Apesar de não especificar qual atividade praticada, o produtor Antônio diz que: 

“Antigamente eu não tinha essa visão e não me preocupava com o meio ambiente. 

Tínhamos apenas uma preocupação: desmatar. Hoje isso mudou! Se não trabalharmos 

pensando na preservação ambiental, corremos o risco de degradar a terra e, sendo 

assim, não conseguiremos produzir alimentos de qualidade para a nossa família e para 

a população.” (BMV News, edição 9, setembro de 2011, pág. 41)  

 

A visão é a de sustentabilidade e preservação, como mencionado na segunda parte da 

declaração. É possível entender que o BMV trouxe a mudança que se buscava, mudando os 

hábitos (“tínhamos apenas uma preocupação: desmatar”) e também considerado a vocação da 

região (“produzir alimentos de qualidade para a nossa família e para a população”). A vocação 

é importante, pois cada região tem uma diferente, seja turismo, pecuária, madeira etc. Sobre 

isso, Antônio completa: 

“Faço melhorias nas áreas abertas, integrando agricultura e pecuária, aumentando a 

quantidade de animais criados, sem a necessidade de abrir novas áreas. Me associei 

pela preservação ambiental, sustentabilidade e a metodologia que o Brasil Mata Viva 

desenvolve. Na vida muda a maneira de trabalhar a terra. Hoje, tudo o que faço é 

pensado na preservação e na sustentabilidade. Espero um futuro promissor! Quero, 

com isso, que a minha região se desenvolva no que diz respeito à preservação 

ambiental, sustentabilidade social e econômica.” (BMV News, edição 9, setembro de 

2011, pág. 41)  

 

A ênfase na questão ambiental traz algumas perguntas. Seria a preservação ambiental e 

a sustentabilidade os verdadeiros motivos de associação ao BMV? Não podemos especular, 

porém é importante ter em mente que o aspecto econômico, aliado às condições impostas por 

lei, exercem um fator importante, provavelmente até mais proeminente. Para fortalecer o caso 

do ambientalismo de livre mercado, é preciso trazer a racionalidade econômica. O produtor 

considera as opções que têm e escolhe o que é mais lucrativo para ele dentro do contexto 

inserido. Este parece ser uma das claves para o sucesso do BMV. A questão ambiental, de início, 

não tem o protagonismo desejado por alguns, contudo a mesma vira um dos enfoques conforme 

os resultados positivos são quantificados. 
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Altair Rempel é outro produtor da região do Mato Grosso. Ao perguntado sobre a 

significância da terra, a forma que a utiliza, renda e BMV, ele teve isso a declarar: 

“Tratamos a terra da mesma forma que aprendemos com ela. Para nós agricultores a 

terra representa tudo, faz parte da nossa vida porque é dela que retiramos o nosso 

sustento. Trabalhamos agora com consciência. Hoje estamos nos adequando para 

preservar as margens dos córregos e encostas. Também trabalhamos a terra nas áreas 

abertas para melhorar a produtividade. Vivo exclusivamente da venda do que é 

produzido na terra.  Além de sobreviver e criar a família, há também o investimento 

na propriedade, estando em dia com o meio ambiente e melhorando a produção nas 

áreas abertas. Não quero ter problemas junto aos órgãos ambientais, mas também 

espero alcançar uma melhor produtividade, proporcionando ainda mais qualidade de 

vida à minha família. Além da subsistência, a renda retirada da terra tem 

proporcionado uma melhor qualidade de vida à família." (BMV News, edição 8, abril 

de 2011, pág. 37)  

 

Assim como o produtor Antônio, temos um caso forte de identificação com a terra. O 

aspecto aqui a se notar é que a produção nas suas terras também envolve a preservação das 

margens de córregos e encostas, devido ao fato dos mesmos fazerem parte da sua propriedade. 

O aspecto ambiental aqui é evidenciado além de palavras abrangentes como sustentabilidade, 

mostrando também aspectos do dia a dia (“investimento na propriedade”) e os benefícios 

coletados (“melhor qualidade de vida à família”). 

Além da forte identificação com a terra, há também um senso comum entre os 

produtores da importância das ações por eles empregadas, não apenas para a comunidade que 

estão inseridos, mas para todo o planeta. Um produtor chamado Carlito Guimarães declarou:  

“A gente precisaria da compreensão dos povos mais evoluídos da Europa, da Ásia, da 

América do Norte, que nesse momento venham contribuir conosco e que também 

parem um pouquinho de sujar o planeta Terra porque eles estão poluindo muito e nós 

não conseguimos limpar tudo o que eles sujam lá não.” (Revista Brasil Mata Viva, 

edição 1, março de 2009, pág. 31)  

 

Essa declaração traz alguns pontos a serem discutidos. Primeiro, teria o produtor 

brasileiro o “complexo de vira-lata” (“povos mais evoluídos da Europa”)? Essa questão parece 

ter uma resposta óbvia, porém deve ser melhor respondida por sociólogos que trabalham com 

a questão, evitando assim hipóteses ou suposições que podem beirar o preconceito. Segundo, a 

importância do trabalho realizados por eles é ressaltada “não conseguimos limpar tudo o que 

eles sujam lá não”). Este ponto é algo já explorado nesta análise, onde o produtor é de fato 

representado como a força motora por trás do BM. Carlito continua: 
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“O mundo civilizado quer disfrutar os direitos que tem na vida e nos priva de 

sobrevivermos aqui. Mas nós não temos outro meio a não ser organizarmos. Desde 

pequeno, o médio e o grande, nos juntarmos e procurarmos uma maneira de 

sobreviver, preservando esse meio ambiente. Se tiver que fazer algum desmatamento 

na região que faça com o zoneamento, que eduque o povo que pra cá vem.” (Revista 

Brasil Mata Viva, edição 3, abril de 2009, pág. 37)  

 

Outra vez há menções de outro lugar que é um “mundo civilizado”, assim como citação 

de como sua comunidade se junta com o objetivo de mudar antigas práticas e ajudar o planeta. 

Esse discurso constrói uma narrativa que fortalece o caso do BMV, assim como os casos de 

mercado e de relações institucionais – porém oferece uma perspectiva humana que não é clara 

usando argumentos de mercado e/ou institucional. Maria Tereza Umbelino, acerca do produtor: 

“O produtor rural assume um papel fundamental para a existência da sociedade. O 

ônus de ocupação não pode ser somente de quem se utiliza da terra. Ele quer ser visto 

como produtor recebedor e não como poluidor pagador. Vamos orientar os 

produtores.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 1, março de 2009, pág. 11)  

 

Voltando ao aspecto da importância do produtor, infelizmente não há muitos casos de 

pronunciando sobre o mesmo vindos da diretora do programa – diferente dos tópicos anteriores 

aqui tratados –, mas sim há esse depoimento sobre o papel que o ele exerce e como a 

organização atua em relação a eles. 

Para finalizar este tópico sobre o produtor, temos essa declaração do na época presidente 

do sindicato rural de Jaciara, no Mato Grosso, chamado José Behm: 

“Em 1979, naquela época era possível derrubar 90% da mata. Nos últimos tempos, 

com a rigidez na legislação ambiental, a situação ficou complicada. Esse percentual 

foi reduzido para 65% e todo ônus ambiental foi cobrado dos proprietários. Foram 

chamados para produzir, geramos emprego e renda, ou seja, alimentos e divisas para 

o país. Então é importante essa contrapartida, porque agora vamos vender preservação 

ambiental.” (Revista Brasil Mata Viva, edição 1, março de 2009, pág. 11)  

 

Essa opinião ecoa também com o expressado pelo secretário Leonardo Vilela sobre a 

rigidez legislativa. O sindicalista cita que no começo dos anos 1980 90% da mata podia ser 

derrubada, passado agora para 65%, representando complicações para os produtores que 

deveriam arrumar meios para lidar com esse novo cenário. A “contrapartida” é o programa 

BMV, que possibilitou a oportunidade de seguir a lei ambiental e lucrar com a mesma, sem o 

“ônus ambiental”. Assim como os inúmeros casos aqui mostrados, este é um discurso que 

legitima a existência da organização. 
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A respeito do meio ambiente e os resultados criados, pouco há produzido ou oferecido. 

O caso melhor demostrado pela empresa é o de reflorestamento, onde um editorial por Maria 

Tereza Umbelino começa assim: 

“Pela mudança da legislação ambiental, ocorrida em 1988, os percentuais exploráveis 

de terra – permitidos em cada propriedade – foram reduzidos. Em algumas áreas a 

redução foi de 80% para 50%, outras para 35% e – naquela região – a grande maioria 

teve a permissão de desmate reduzida a apenas 20%. Pior do que isso, além de ficarem 

impedidos de promover qualquer expansão, os agricultores que ultrapassaram esses 

limites ficaram devendo reposição florestal em suas respectivas áreas." (BMV News, 

edição 8, abril de 2011, pág. 16)  

 

Ao dizer “naquela região”, estamos falando do estado de Mato Grosso. A diretora narra 

o ocorrido a partir de 1988 com a mudança da legislação ambiental, evidenciando com números 

a situação passada pelos produtores desde as dificuldades de expansão até as dívidas com a 

reposição florestal. A escolha de começar a narrativa dessa forma cria uma imagem clara para 

o leitor, preparando assim para o próximo parágrafo: 

“Durante anos, a visão de um progresso exacerbado e descontrolado, aliado à ganância 

humana, devastou florestas, comprometeu seriamente a qualidade da água, mudou 

drasticamente o clima do planeta e, o mais grave, colocou a vida humana em risco. Os 

recursos naturais que pareciam ser infinitos já demonstram sua fragilidade com a 

perda de milhares de espécies. Outras tantas aguardam apenas o tempo para que 

também sejam eliminadas, definitivamente, da face da Terra. Este é um caminho sem 

volta! Mas com inteligência e ações imediatas, ainda podemos paralisar o estrago e, 

com muito esforço, estagnar o preço que todos vamos pagar, infratores ou não.” (BMV 

News, edição 8, abril de 2011, pág. 16)  

 

Até a última frase desta declaração temos algo até agora não explorado pelo BMV, a 

categoria de discurso radicalismo verde. Essa categoria utiliza de elementos apocalípticos 

(“processo exacerbado”, “ganância humana”, “vida humana em risco” e “aguardam o tempo 

para que também sejam eliminadas”) para defender sua posição ideológica. Porém o uso dessa 

narrativa foi utilizado para preparar o território para a metodologia do Brasil Mata Viva. De 

certa forma o uso do radicalismo verde pode indicar um grau de concordância com o que foi 

dito, porém neste ponto já está óbvio que as narrativas do programa estão mais alinhadas com 

o racionalismo econômico, o pragmatismo democrático, a sustentabilidade e a modernização 

ecológica, elementos presentes na última frase. A declaração segue: 
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“As previsões de estudiosos de que os recursos renováveis poderiam entrar em 

processo de escassez até o ano de 2025 tiveram de ser refeitas. Em alguns lugares do 

planeta, água já é mais caro que petróleo e cada vez mais essa situação se agrava. As 

florestas derrubadas não fazem mais o papel de oxigenar o ar e equilibrar a 

temperatura, controlando o clima. A situação é grave, a conta é cara e não há mais 

tempo para tantas discussões. Conforme estudos, a Terra está sob forte estresse e a 

melhor das hipóteses prevê uma situação catastrófica. É hora de agir! E ações é o que 

propomos.” (BMV News, edição 8, abril de 2011, pág. 16)  

 

Assim como antes, é utilizado elementos do radicalismo verde a fim de mostrar quais 

ações serão propostas: 

“Se a legislação não é capaz de brecar de vez o desmatamento, projetos inteligentes 

de sustentabilidade são necessários para evitar uma espécie de caos ambiental. É aí 

que entra o Brasil Mata Viva, um instrumento exclusivo que devolve ao produtor rural 

o investimento feito na própria terra, de forma sustentável e não poluente, gerando 

emprego e renda e, o mais importante, devolvendo ao planeta as árvores derrubadas. 

O momento é de inversão de atitudes: se antes a intenção era desmatar para ter lucro, 

agora os frutos virão com o reflorestamento. Árvores de pé rendem muitos mais que 

troncos caídos. Então, mãos à obra! Os prejuízos estão sendo catalogados a cada dia 

e nós precisamos fazer o acerto o quanto antes, sob pena de termos os juros cada vez 

mais altos. É possível que a nossa geração ainda não sinta os benefícios, mas que tal 

deixar a conta paga e casa em ordem para que as futuras gerações possam fazer um 

mundo melhor?" (BMV News, edição 8, abril de 2011, pág. 16)  

 

Voltamos aqui ao ponto inicial desta análise onde o BMV se propõe como uma proposta 

de substituição da ação estatal, aqui colocada como “projetos inteligentes de sustentabilidade” 

que “são necessários para evitar uma espécie de caos ambiental” e “é aí que entra o Brasil Mata 

Viva”. As referências às “árvores de pé” constituem parte da filosofia do Brasil Mata Viva, 

construindo um imaginário repetido por gestores, políticos e produtores. Dados que corroboram 

com essa filosofia não foram fornecidos. 

O principal produto do BMV é o Crédito de Floresta, o crédito de carbono que só é 

possível ser obtido através da conservação, preservação e reposição das florestas. Outras fontes 

de renda também estão presentes, como doações, mas a mata é o ponto focal. Não obstante, 

Brasil Mata Viva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o método de análise de discurso aqui empregados foi possível trazer questões 

importantes – primeiramente – para os objetivos desde estudo, tais como: 

1 – Relação do BMV com o mercado; 

2 – Relação do BMV com o aparato estatal; 

3 – Aspecto ideológico; 

4 – Uso do discurso como ferramenta de legitimação; 

5 – Benefícios ambientais proporcionados pelo BMV. 

É certo que os benefícios ambientais foram vistos de forma insatisfatória, porém isso é 

um produto da falta de abertura para comunicação e fornecimento de dados que ilustram melhor 

a ação ambiental do programa. De qualquer forma essa é uma questão importante, mas não era 

o objetivo central desse trabalho. A totalidade dos dados disponíveis lidam com as informações 

extremamente favoráveis do programa e suas relações com o mercado e o Estado.  

Antes da análise, e também devido às conversas com a instituição, foi tido como 

hipótese de que a organização era um exemplo de inserção no mercado dentro do 

empreendimento ambiental. De fato, os processos como reconhecimento e envolvimento no 

mercado internacional, a certificação necessária para a comercialização global, o intuito de 

substituir políticas de comando e controle e a criação de incentivos é condizente com princípios 

econômicos de livre mercado. Porém existe uma relação bastante aproximada com o Estado, 

que pode ser entendida como uma busca pelo monopólio de um setor produtivo pouco exercido 

no país, o que consequentemente pode levar ao corporativismo. O corporativismo, aqui tratado 

sem suas facetas puramente políticas, é uma prática que mantém certos aspectos do capitalismo, 

como a propriedade privada e o mercado, e é comumente associado aos sistemas de livre 

mercado. Caso o Brasil Mata Viva siga o caminho público que vem fazendo, é plausível levantar 

uma hipótese que o programa se tornará parte dos mecanismos de estado, mas não como uma 

alternativa, mas sim como uma política pública, contrariando seu propósito inicial. Essa questão 

pode ser parte de uma agenda de pesquisa futura. Especialmente porque revela muito da relação 

entre o mercado e o estado que caracteriza o capitalismo no Brasil. 

O lado comunitário e ambiental precisa ser melhor explorado pela entidade, isto é ter 

mais exposição nas publicações lançadas pelo programa. Não apenas obter mais dados sobre 

isso facilitaria o debate social e ambiental, mas também ajudaria a criar uma imagem mais 

próximo ao status de ONG que essa organização afirma ser. É importante ter em mente que a 
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noção do ambientalismo de livre mercado é de lucro através da preservação ambiental, da 

sustentabilidade e da conservação de fauna e flora em favor da comunidade e do meio ambiente. 

Mas como já dito, o BMV não pode ser considerado um exemplo de ambientalismo de livre 

mercado, na forma apresentada pelos modelos teóricos discutidos. 

É possível concluir que as relações dos gestores do Brasil Mata Viva com oficiais 

eleitos, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados, senadores ou governadores, tem impacto 

considerável na forma de atuação da ONG. Essas relações estreitas que fazem com que o objeto 

aqui descrito e estudo não seja um caso que se enquadra dentro da teoria apresentada. É certo 

que a prática de mercado está presente, com ações que tiveram impacto empírico (como a 

criação de incentivos e substituição de políticas de comando e controle), e pode ser encarada 

como “puro” capitalismo, porém existe uma agenda clara: fazer parte das instituições políticas.  

O empreendedorismo ambiental, o qual o BMV ainda faz parte, só pode ter sucesso no 

Brasil conforme as dinâmicas econômicas, e ecológicas, sejam baseadas em um cenário de 

ampla competição que ofereça soluções inovadoras, baratas e eficientes para resolver questões 

de poluição, energia, alimentação, reflorestamento, conservação, entre outras, como nos 

exemplos mostrados aqui nos breves estudos de caso. Entretanto, o BMV pode ser um caso que 

é produto das décadas de consolidação do Estado brasileiro e, portanto, muito possivelmente, 

um ideal a ser almejado.  

Do ponto de vista filosófico, seria interessante para os ambientalistas de livre mercado 

se distanciarem desse modelo que, reforçando, está mais preocupado em agradar o aparato 

estatal do que em transformá-lo. Não obstante, é de fundamental importância ter claro que o 

que diferencia esse posicionamento ideológico de correntes liberais ou libertárias é o caráter 

ambiental, sendo que os princípios de mercado devem servir como os meios que justificam um 

fim: a melhora do meio ambiente e da comunidade. Assim como em outros movimentos 

ambientalistas, a base filosófica deve se aliar com os aspectos sociais e culturais, e trazer 

impactos positivos na realidade. 

O ambientalismo de livre mercado está apenas começando no Brasil, algo que oferece 

inúmeras possibilidades de estudo para diversas áreas de conhecimento. Além da análise do 

discurso ambiental, é possível estudar o ALM com outras abordagens, tais como: 

1 – O direito e a defesa da propriedade privada; 

2 – A economia e a valoração ambiental, onde a análise dos custos pode produzir mais 

eficiência e incentivos; 

3 – As ciências sociais e o estudo de instituições, intenções, normas sociais e cultura; 

4 – A ecologia, que pode aliviar os conflitos ambientais uma vez que ao identificar quais 
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são relações de dinamismo que compartilham com a economia; 

5 – A administração e a busca constante por inovação e criatividade. 

Existem outros objetos que podem ser analisados com a teoria aqui defendida, como a 

organização Aliança da Terra e a ação conhecida popularmente como “moratória da soja”. O 

desafio não está apenas em considerar as características regionais que moldam as normas sociais 

e a relação público-privado, mas também em facilitar o acesso ao público em geral, expandindo 

essa corrente teórica no idioma português por meio de estudos concretos no Brasil. 
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