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Aspectos Econômicos da ConservaAspectos Econômicos da Conservaçção ão 



� O que é a Conservação Estratégica?

� Economia da conservação

� Economia da degradação

� Instrumentos de política ambiental

� Pagamento por Serviços Ambientais

ConteConteúúdo da apresentado da apresentaççãoão



O que O que éé a Conservaa Conservaçção Estratão Estratéégica?gica?

Organização não governamental ligada a uma 
rede dedicada ao uso e ensino da economia e do 
pensamento estratégico como ferramenta para a 

conservação do meio ambiente.



O que fazemosO que fazemos??

� Treinamento

� Curso de Ferramentas Econômicas para a Conservação

� Curso de ACB (básico e avançado)

� Curso de negociação



O que fazemosO que fazemos??

� Análises

� Políticas para a conservação, serviços ambientais, projetos de 
infra-estrutura, gestão de áreas protegidas, valoração 
econômica, uso sustentável de recursos naturais, espécies 
invasoras, turismo sustentável, etc.



Uma breve visão econômica
da conservação

Uma breve visão econômica
da conservação



A economia da conservaA economia da conservaççãoão

BLC = BC – CC

Serviços Ambientais CPC+ Cop

ACB
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Custo de oportunidadeCusto de oportunidade

Em uma decisão econômica, é o
valor que se deixa de ganhar por ter 

assumido determinada opção.



Por que agentes econômicos Por que agentes econômicos 
degradam o meio ambiente?degradam o meio ambiente?
� Economistas não acreditam em um “gene da 

degradação”
� Agentes econômicos buscam maximizar seu benefício 

privado e reagem a incentivos (ou desincentivos)
� Os produtos e serviços derivados da natureza estão 

sujeitos a diversas falhas de mercado
� Assim, decisões privadas podem levar a usos 

socialmente ineficientes de recursos naturais



A economia da degradaA economia da degradaççãoão

� O degradador também faz uma ACB:
BLd = Bd – Cd

Caut x paut x 1/(1+i)t

Cvc + Ccc + Cop

� É necessário aumentar os custos de degradar
� Ou, numa outra abordagem, aumentar os 

benefícios de não degradar.



GraficamenteGraficamente
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Exemplo na Amazônia brasileiraExemplo na Amazônia brasileira

� Média de crimes ambientais autuados: 1,5%
� Rentabilidade líquida da madeira em 1 ha de floresta: 

US$ 1.500
� Supondo que comando e controle é responsável por 80% do 

custo privado da degradação, temos:
� O valor de multa que torna o benefício líquido da degradação 

negativo está próximo de US$ 80.000/ha
� O valor atual de multa está em torno de US$2.500/ha

� Com o valor atual de multa é necessário um nível de autuação
de 80%



E onde estE onde estáá o problema?o problema?

Racionalidade privada x Racionalidade socialRacionalidade privada x Racionalidade social

� Os recursos naturais estão sujeitos a 
diversas falhas de mercado:
� Externalidades
� Bens públicos



Como corrigir ou minimizar 
essas falhas?

Como corrigir ou minimizar 
essas falhas?



Instrumentos de polInstrumentos de polííticas ambientaisticas ambientais

�� Instrumentos voluntInstrumentos voluntááriosrios
� Comportamento pró-ativo
� Educação ambiental

�� Instrumentos de comando e controleInstrumentos de comando e controle
� Legislação
� AIA/EIA/RIMA
� Zoneamento

�� Instrumentos econômicosInstrumentos econômicos
� Tributos, impostos e taxas (PPP)
� Subsídios (PPR)
� Licenças negociáveis
� Depósitos reembolsáveis
� Mercados de serviços ambientais



Como selecionar uma polComo selecionar uma políítica apropriada?tica apropriada?

�� CritCritéérios de avaliarios de avaliaççãoão:
� Eficácia
� Eficiência
� Custos administrativos
� Incentivo ao esforço máximo
� Aceitação política
� Eqüidade
� Permanência
� Interferência mínima nas 
decisões privadas



Pagamento por ServiPagamento por Serviçços Ambientais os Ambientais -- PSAPSA
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Funcionamento do PSAFuncionamento do PSA

Foco na melhoria da eficiência na provisão 
de serviços ambientais indiretos

� Usuário paga pelo serviço

� Provedor do serviço recebe 
pagamento

� Pagamentos são condicionais

� Participação é voluntária

Provedores Beneficiários

PagamentoPagamento

ServiçoServiço



Por que Por que éé tão atrativo?tão atrativo?

� Auto-financiado

� Economicamente eficiente

� Potencialmente sustentável



O que O que éé necessnecessáário? rio? 

� Informação técnica

� Clara relação de causa x efeito

� Beneficiários com capacidade
de pagamento

� Estrutura institucional

� Mecanismo de negociação e
pagamento específico

� Sistema de monitoramento

(e pode ser limitante!)



Caso especial: PSA com foco na ofertaCaso especial: PSA com foco na oferta

� Governo (ou doador, ONG, 
etc.) paga pelo serviço

� Provedor do serviço recebe 
pagamento

� Pagamentos são condicionais

� Participação é voluntária

Provedores

Beneficiários

Governo
PagamentoPagamento

ServiçoServiço



Atratividade do PSA com foco na ofertaAtratividade do PSA com foco na oferta

� Auto-financiado

� Economicamente eficiente

� Potencialmente sustentável

� Necessita legislação própria

?



Obrigado!Obrigado!

Contato
marcos@conservacaoestrategica.org.br
www. conservacaoestrategica.org.br
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