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Resumo Executivo 
 
O Green Transition Scoreboard® (GTS) é  
um rastreamento global baseado no tempo do 
sistema financeiro privado para todos os setores 
que investem nos mercados verdes.  Esta 
atualização do GTS encontrou investimentos 
totalizando mais $3,3 trilhões na economia verde 
desde 2007, com a Ásia, Europa e América Latina 
alcançando os EUA. 
 

INVESTIMENTOS NA TRANSIÇÃO VERDE  
2007 - 2011  
Setor  (US $)  
 Energia Renovável $1.813.514.837.600  
Construção & $800.011.200.000  

Inteligente e P&D Corporativo. Energia renovável 
inclui desenvolvimento de tecnologia privada, 
fabricação de equipamentos, atividade de financia-
mento e M&A (Fusões e Aquisições) de projeto. 
Construção e Eficiência Verde inclui a construção 
de novos edifícios, reabilitação de edifícios já 
existentes e, uma novidade acrescentada este 
ano, financiamento de eficiência.  Tecnologia limpa 
é um setor amplo e inclui  agricultura sustentável; 
ar, água e meio ambiente; energia, água e meio 
ambiente; eficiência e armazenamento de energia; 
infraestrutura; materiais; reciclagem, reutilização e 
redução de resíduos e transporte. Rede 
Inteligente inclui as empresas realmente 
colocarem redes inteligentes em prática, criando a 
infraestrutura em vez de criar a tecnologia. Juntos, 

 



Eficiência Verde 
Tecnologia verde  $148.464.254.073  
Rede Inteligente  $214.532.960.000  
P&D Corporativo  $329.528.188.007  
Total  $3.306.051.439.680  

 
Este montante valida os vários estudos, modelos 
e relatórios de computador que propõem que 
investir $1 trilhão por ano até 2020 em eficiências 
de material e energia eólica, solar, geo-térmica e 
outras energias renvováveis, uso sustentável da 
terra e florestamento, infra-estrutura inteligente, 
transporte, construção e redesign urbano irá  
solidificar a Transição Verde no mundo todo. O 
resultado do relatório atualizado de  2012 de mais 
de $3,3 trilhões coloca os  investidores globais e 
os  países no caminho para atingir $10 trilhões de 
investimentos até 2020. 
 
Á medida que os recursos de investimentos vão 
se deslocando dos setores mais especulativos tais 
como fundos de hedge, participações societárias e 
ETFs de commodities , bem como outros setores 
fossilizados e redistribuem pelo menos 10% dos 
seus portfólios diretamente em empresas que 
impulsionam a Transição Verde, a meta de $10 
trillhões pode muito bem ser atingida  até 2020. 
Com os dados do GTS, os analistas de segurança 
podem atualizar os seus  modelos a sua alocação 
estratégica de ativos (SAA) de forma que 
destaquem os mercados verdes, como atualmente 
reconhecido no relatório  Mercer, que sugere que 
40% dos portfólios deveriam ser em setores 
verdes – metade para proteger contra os riscos  
climáticos e metade para aproveitar essas 
oportunidades (vide Apêndice 3).  
 
O Green Transition Scoreboard® rastreia cinco 
setores: Energia Renovável, Construção e 
Eficiência Verde, Tecnologia Verde, Rede    

esses primeiros quatro setores são responsáveis 
por mais de $2,9 trilhões em investimentos desde 
2007, que sozinhos são mais do que o total dos 
cinco setores de mais de $2,4 trilhões.   
 
O setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
Corporativo nas tecnologias da transição verde por 
si só é responsável por mais de $329 bilhões em 
investimentos.   O Green Transition Scoreboard® é 
o único local onde se encontra investimentos 
agregados em pesquisa e desenvolvimento verde, 
especificamente rastrear os dólares de P&D para 
tecnologias inovadoras para reduzir a utilização 
de recursos naturais e minimizar os impactos 
ambientais. 
 
As empresas, organizações e as fontes de dados 
financeiros incluídas no GTS são analisadas de 
acordo com rigorosos padrões sociais, ambientais 
e éticos de auditoria. Entre as fontes de dados 
estão o altamente respeitado Cleantech Group, 
LLC, vários relatórios das Nações Unidas, 
Europeus e de ONGs e fontes tradicionais de  de 
relatórios tais, como a Bloomberg, Yahoo Finance, 
Reuters e relatórios individuais de empresas.  
 
 Vários sub-setores, tais como o nuclear, 
biocombustíveis e o confisco de carbono do 
carvão foram deliberadamente omitidos seja por 
controvérsia ou falta de consenso de que eles 
farão uma contribuição de longo prazo para a 
sustentabilidade. 
 
Este relatório destaca o tremendo conjunto de 
obras que corrobora a importância de ir em frente 
rápida e substancialmente no tocante aos 
investimentos verdes. O Apêndice 3 cita todos os 
trabalhos mencionados no relatório e as dezenas 
de fontes adicionais com resultados e 
recomendações semelhantes.   

 
 
Vários países em desenvolvimento onde essas 
tecnologias são de importância fundamental 
não têm os recursos para copilar o tipo de 
dados encontrados neste relatório. No entanto, 
esses países estão tirando proveito das 
estratégias de “salto” para tornar suas 
economias mais verdes, evitando ativos 
irrecuperáveis e tecnologias legadas e 
aproveitando os seus recursos locais 
disponíveis de uma maneira mais eficiente em 
termos de custo, e tempo do que a as 
tecnologias da era de combustíveis fósseis. 
Dada a listagem do Apêndice 3, a pesquisa 
citada neste relatório e muito mais, tocando em 
uma série de setores e regiões verdes no 
mundo, nós proporcionamos uma ferramenta 

Para fornecer essas informações da forma mais 
ampla possível, nós estamos disponibilizando o 
GTS para aqueles órgãos da ONU que estão 
encabeçando a Iniciativa de Economia Verde 
da ONU e para as organizações que estão 
participando da reunião de cúpula Rio+20. Nós 
somos parceiros de várias dessas 
organizações, incluindo a Coalizão Global para 
a Economia Verde.  
  
O Green Transition Scoreboard® é um 
programa em andamento com marca registrada 
com novos relatórios publicados a cada seis 
meses. Nós pretendemos aprofundar esta 
pesquisa, expandindo as categorias atuais e 
acrescentando novas à medida que os setores 



útil não só para os investidores institucionais e 
de outra natureza, mas também para os 
elaboradores de políticas nacionais e 
internacionais.  
 
O Green Transition Scoreboard® foi criado 
como um serviço público para ajudar a 
economia verde a crescer e reformar a métrica 
do mercado e a auditoria no mundo todo. O 
relatório completo e outros materiais 
corroboradores estão disponíveis on-line. 
     
 

verdes vão crescendo e se desenvolvendo em 
vários países.  Nós consideramos essa 
transição verde global como parte do processo 
de evolução humana, à medida que 
progredimos das Eras de Ferro e do Bronze 
para a utilização da madeira, do carvão, do óleo 
de baleia e do petróleo.  
    
 

 

 
 
 

Irradiação solar versus recursos globais estabelecidos 
de energia 
Solar Generation 6, EPIA 2011 
 

 



 
Por Dentro da Transição Verde Global   
 
Introdução de Hazel Henderson  
  
No 3º trimestre de 2011, o Green Transition Scoreboard® totalizou $2,4 trilhões de 
investimentos privados em setores verdes no mundo desde 2007. O nosso novo total de 
$3.306.051.439.680 confirma a nossa opinião de que esta transição está a caminho de 
atingir os $10 trilhões que projetamos até 2020. Essa transição global ocorre depois de 
várias fases anteriores da evolução das sociedades humanas à medida que as nossas 
tecnologias se desenvolveram das Idades do Ferro e do Bronze através das transições de 
energia da madeira para o carvão, do óleo de baleia para o petróleo. Como eu disse na 
nossa atualização de 2011, esta transição atual dos combustíveis fósseis para uma 
energia e recursos mais eficientes e renováveis é simplesmente uma nova etapa do 
conhecimento  humano e  progresso científico. Isso foi previsto pelo Departamento Norte-
Americano de Avaliação de Tecnologia1 desde os anos 70. Como afirmou recentemente o 
Secretário-Geral da OCDE: "As estratégias de crescimento verde se concentra em 
assegurar que os ativos naturais possam proporcionar todo o seu potencial econômico"2.   
         
Quando este relatório foi para impressão, o fundo de aposentadoria APG anunciou um 
investimento de $1bilhão em um parque eólico no México.   
Responsible Investor,  
24 de fevereiro de 2012.  
 
Isso e a nossa revisão de mais de 100 estudos desde 2010 foi a base da nossa 
recomendação que os fundos de pensões e outros investidores institucionais aloquem 
pelo menos 10% dos seus ativos para investimentos verdes. O relatório Mercer de 
fevereiro de 2011 recomenda uma alocação de 40%: metade para proteger contra os 
riscos climáticos e ambientais e máximo para tirar proveitos das oportunidades oferecidas  
pelo setor verde. A pesquisa de follow-up do Mercer de 14 parceiros proprietários de 
ativos descobriu que mais da metade já havia realizado o processo de ou planejado 
revisar a sua participação com base nos resultados do relatório3.   
  
Nós observamos um acentuado crescimento desde o nosso relatório do Green Transition 
Scoreboard® (GTS) de 2011 de preocupação dos governos e dos órgãos das ONU de  
promover a transição verde global4 . Os mercados privados e setores financeiros andaram 
em roletas russas e correram riscos geopolíticos, muitos deles auto-infligidos: desde 
disputas políticas até o fracasso dos políticos da EU em abordar as agruras do euro. Tudo 
isso alimentou o surgimento de uma raiva cívica contra os resgates de bancos grandes 
demais para falhar enquanto se impunha cortes e austeridade dos seus cidadãos, que 
ecoou no mundo todo nos 99% daqueles que estavam enfrentando o poder concentrado 
de 1%, verificado pelo ETH5. 

 

 

 

 



 
O mês de janeiro de 2012 observou um novo nível de preocupação por parte dos 
investidores da Reunião de Cúpula sobre Investidores em Risco Climático e Soluções de 
Energia na ONU em Nova York.  O Secretário-Geral Ban Ki Moon comissionou um painel 
de alto nível sobre Sustentabilidade Global que endossou o seu Energia Sustentável para 
Todos até 2030 no seu relatório “Pessoas Resistentes: Planeta Resistente: Um Futuro 
que Vale a Pena Escolher” 20126. Ban Ki Moon exortou esses investidores, que 
representavam um patrimônio de cerca de $10 trilhões  aumentar os seus investimentos 
em energia renovável e mais eficiência já que os governos estavam lutando com cortes 
no orçamento “enquanto não há escassez de capital no mundo”.   
 

 
  
Os oradores do Deutsche Bank, Goldman Sachs, GE, Bank of America e outros 
financiadores tradicionais pouco falaram sobre a transição verde.  Os riscos dos  
investimentos em reservas de carvão que compõem 25% do Índice FTSE de Londres 
estão aumentando à medida que vão sendo encarados menos como ativo do que futuros 
passivos futuros em um mundo restrito pelo carbono. Um grupo de alto nível avisou o 
Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu que esses agora são ativos “sub-prime", 
que representam um risco sistêmico aos fundos de aposentadoria e à estabilidade 
financeira7. Embora vários outros investidores institucional tenham se concentrado no 
risco climático (na maior parte fundos de aposentadoria, doações e fundos mútuos), eles 
agora deram o salto para ver oportunidades na reorganização global para a inevitável     
transição, estimada pelos capitalistas de especulação comercial como um novo mercado 
global de $45 trilhões8.  Consequentemente, o nosso termômetro GTS está calibrado para 
um investimento global anual privado de $1 trilhão até 2020 para assegurar essa 
transição. 
 



Enquanto isso, as mudanças geopolíticas globais redistribuíram o poder na Ásia, 
particularmente na China, Indonésia e a influência crescente dos países em 
desenvolvimento, principalmente o Brasil – o “gigante verde” rico em recursos agora a 7ª.  
economia industrial do mundo. As economias maduras da Europa e da América do Norte 
estagnaram junto com o Japão, todas em várias formas de suporte básico de vida dos 
seus bancos centrais e cidadãos revoltados. A natureza acrescentou uma série sem 
precedentes de crises: o Japão, o Chile e a Nova Zelândia sofreram terremotos seguidos 
de tsunamis no Japão e no Chile, ambos localizados no Anel de Fogo do Oceano 
Pacífico. 
  

2 
 



O Paquistão, a Tailândia e a Austrália sofreram enchentes devastadoras, enquanto que 
os EUA passaram por secas, uma onda de tornados destruidores, enchentes enormes ao 
longo da baía do Mississipi e vendavais fora do comum no Nordeste. A perda de vidas e 
os problemas na produção foram enormes, assim como foram os custos estimados pelo 
Munich Re – $378 bilhões em 20119.  A intimidação por aqueles que negam o consenso 
científico quanto a Darwin, a evolução e os efeitos antropogênicos (isto é, humanos) na 
biosfera do nosso planeta (incluindo os 75 membros do Congresso Americano) foi 
confirmado pelo site 360.org, que encontrou cidadãos americanos por trás de 26 outros 
países avançados na sua crença na evolução. Não é de se admirar que a mídia e o    
debate público foram calados quanto à necessidade dos EUA mudaram para uma  
economia mais ecologicamente sustentável, socialmente justa, limpa e verde. 
Consequentemente, o relatório do Ethical Markets Media no nosso Green Transition 
Scoreboard® foi uma surpresa para a maioria da mídia tradicional e da opinião pública 
impulsionadas pelas receitas publicitárias dos setores de combustíveis fósseis em 
atividade atualmente.  
      
Simultaneamente, a China, Índia, Coreia do Sul, Brasil e vários outros países, incluindo 
até os assediados investidores e empresas europeus foram dando passos a frente em 
direção à mudança para economias mais verdes. O relatório do Banco para o 
Desenvolvimento Asiático- UNESCAP vê a Ásia surgindo como um líder da economia 
verde10.  .A pesquisa de Pew descobriu que os EUA estavam bem atrás entre os G-2011.     

O ímpeto para a transição verde global foi acelerada pelo grupo de 37 economias 
avançadas da OCDE e os seus relatórios Towards Green Growth (Rumo ao Crescimento 
Verde) e vários outros indicando mais esforços para  "descarbonizar"  suas economias e 
fazer os setores verdes crescerem para simplesmente modernizar, criar empregos e 
investir em mais eficiência das energias e dos recursos12 . O trabalho do Fundo Monetário 
Internacional "Who's Going Green and Why?" (“Quem Está se Tornando Verde e Porque” 
surgiu em dezembro de 2011, (ver Apêndice 3).  
     
Os mercados tradicionais se defrontaram com "Pricking the Finance Carbon Bubble" 
(Furando a Bolha Financeira de Carbono), baseado em um relatório do Carbon Tracker, 
que mostrava que cerca de 40%  das empresas listadas no Índice FTSE de Londres 
haviam tolamente investido demais em “reservas comprovadas” de combustíveis fosseis 
que provavelmente nunca serão exploráveis. Tais investimentos ruins ilustram novamente 
a necessidade de uma nova métrica, tanto para incorporar fatores externos aos preços e 
modelos de investimento quanto para corrigir o PIB. Nós fomos pioneiros com Calvert em 
2000 com o nosso painel: os Indicadores de Qualidade de Vida Calvert-Henderson , que é 
regularmente atualizado no site www.calvert-henderson.com e imitado o pela OCDE no 
seu Better Life Índex (Índice de Uma Vida Melhor).  
   



Desde 2008, grandes maiorias em 22 países concordam que caminhar na direção da 
energia renovável é fundamental para evitar mudanças climáticas13.  A Green Growth 
Knowledge Platform (Plataforma do Conhecimento do Crescimento Verde), lançado em 
2012 pela OCDE, UNEP e o Banco Mundial vai ajudar os governos a elaborarem e 
implantarem políticas referentes ao crescimento verde.    
  
Em 2012, o impulso para o impulso verde está vindo também da Organização das Nações 
Unidas à medida que os seus 193 membros forem apresentando os seus planos para a 
transição verde na Comissão da ONU para o Desenvolvimento Sustentável (UNCSD) no 
Encontro da ONU +20 in Rio de Janeiro, Brasil, em 20-22 de junho de 2012 (Minuta Zero).  
Somente dois países continuam céticos quanto a essa transição global para uma 
economia verde: Venezuela e Bolívia, que a encaram como uma tomada capitalista dos 
recursos ambientais para transformá-los em commodities para lucro privado. Realmente, 
a terra agrícola é descrita como a mais nova “categoria de ativos” em uma conferência 
para fundos de hedge, fundos soberanos e outros investidores institucionais 
(www.globalaginvesting.com). O Paquistão, México, Gana, Egito e Argentina expressaram 
ressalvas de que os povos pobres e as dimensões sociais sairiam perdendo. Alguns 
países caribenhos menores e Honduras até agora não têm posições políticas – ao 
contrário da Costa Rica, um  dos países líderes da economia verde. Enquanto isso, 27 
países da União Europeia aumentaram a sua parcela de consumo de energia renovável 
de 11,5% em 2009 para 12,4% em 201014. Uma pesquisa de especialistas da GlobeScan 
descobriu 72% por cento dizendo que a economia verde é o tema certa para a Rio+20 
enquanto que 76% concordaram que os investidores socialmente responsáveis seriam os 
influenciadores mais importantes, junto com as ONGs (69%) e os sindicatos trabalhistas 
(57%)15 . 
         
Como mostram os gráficos da página a seguir, os países em desenvolvimento do sul têm 
vantagens específicas na corrida para as economias verdes do mundo16. Os relatórios da 
UNEP-FI sobre o financiamento de energia renovável nos países em desenvolvimento se 
concentram na África17. A Índia e a África são países ricos em recursos solares. Todos 
esses países têm menos legado e indústrias em atividades nos setores fossilizados, 
menos infraestrutura obsoleta e menos ativos irrecuperáveis  (por ex.: o 
descomissionamento de usinas nucleares que estão envelhecendo, investimentos ruins 
em reservas comprovadas de combustíveis fósseis que têm pouca probabilidade de 
serem recuperados por vários motivos: os custos líquidos da energia, os preços, a 
poluição adicional etc.).  Consequentemente, são preferíveis as estratégias do “salto 
tecnológico”, particularmente pela China, Brasil, Índia e vários outros gigantes 
emergentes, incluindo a iniciativa DESERTEC na África do Norte.  



 

 
 
 
 
 
 
"Salto" dos Países em Desenvolvimento 
* Menos ativos abandonados 
* Inovação da Infraestrutura  
* Energia – eficiência 
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Esse "salto" assume várias formas: por ex.: telefones celulares suplantando as linhas 
fixas caras para dar o salto; usinas e redes solares, eólicas, geotérmicas e hidráulicas de 
baixa pressão locais e distribuídas suplantando as redes nacionais esbanjadoras e usinas 
elétricas centralizadas caras; mais eficiência da energia e recursos levando a um 
redesenho das cidades para os pedestres, tráfego de bicicleta e das massas, iluminação 
municipal com LED e geradores solares e eólicos com fontes locais. Como observado em 
vários estudos18 , os países em desenvolvimento agora têm essas vantagens de 
“ultrapassar”, que permite que o 1,6 bilhão de pessoas morando longe das redes de 
eletricidade usufruam de energia solar simples graças a inovadores tais como a DT 
Power, com sede na Suíça19. Muitas delas se juntaram a nós para ressaltar que a maioria 
dos países em desenvolvimento não podem arcar com os custos de energia nuclear ou 
grandes usinas elétricas e sistemas de rede centrais mas por outro lado abundam em 
recursos solares e renováveis e estão culturalmente atentas à preservação e eficiência. 
 

 
 
Como a nossa equipe rastreou todas essas mudanças geopolíticas desde a nossa 
atualização do Green Transition Scoreboard® de 2011, nós estamos enfatizando as 
pesquisas no tocante a como as tecnologias verdes estão sendo desenvolvidas e 
distribuídas de formas menos decentralizadas nessas regiões em desenvolvimento. As 
redes de tecnologias inteligentes podem ser centralizadoras ou descentralizadoras. Nós 
continuamos excluindo do Green Transition Scoreboard® várias tecnologias anunciadas 
pelas indústrias de legado e em atividade como “mais limpas” ou “mais verdes”, incluindo: 



energia nuclear (também desqualificada só pelos custos, agora que a energia solar local e 
a energia eólica são mais baratas)20; carvão e CCS (ainda não comprovado, caro e que 
impõem um enorme fardo termodinâmico, o que torna a geração de eletricidade por 
carvão cerca de 40% menos eficiente); biocombustíveis, particularmente os derivados de 
cultivos de alimentos, aqueles que desperdiçam terras produtivas e água (já que 
acreditamos que eletrificar o transporte movido a combustível líquido utilizando energias 
renováveis é mais eficiente).  
   
Nós ampliamos o nosso foco em P&D e negócios abaixo de $100 milhões e vamos 
rastrear o interesse crescente na reciclagem21  e na energia geotérmica, tanto para 
eletricidade à carga de base e utilizações superficiais no aquecimento. O Fórum sobre o 
Financiamento de Energia Geotérmica projetou um crescimento contínuo deste recurso 
ignorado nos EUA e no mundo todo22.  
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O armazenamento de energia é fundamental, principalmente para as características  
intermitentes das energias solar e eólica. Além das tecnologias atuais e maduras: 
armazenamento de água bombeada, ar comprimido e baterias ácidas de chumbo, novos 
sistemas, volantes de inércia, supercapacitadores, lítio-ion, sódio-enxofre, baterias de 
fluxo estão nas etapas iniciais de adoção pelo mercado23. 
  
 

 
 
Uma questão-chave diz respeito ao potencial de criação de empregos. A questão do 
emprego foi politizada, como no projeto adiado Tubulação XL EUA-Canadá, com grandes 
discrepâncias nas estimativas de criação de emprego, receios de danos ambientais e 
revelações de que o petróleo provavelmente seria exportado dos EUA. Enquanto isso, a 
maioria dos estudos sobre a transição verde que revisamos cita milhões de novos 
empregos24. Um estudo do Departamento de Energia americano descobriu em agosto de 
2010 46.500 trabalhadores permanentes só em energia solar25.   A confusão conceitual e 
política quanto a questão do emprego tem a sua raiz nos interesses especiais e nas 
teorias econômicas  obsoletas  ("Jobs: Let's Get Real").  Um relatório do Next 10 da 
Califórnia descobriu que as perdas de empregos verdes na recessão americana foram de 
3%, comparado com perdas de 7% no resto da economia (GreenBiz.com).  "Making It 
Happen", um relatório da OCDE, cobre empregos "verdes e decentes", estimando que a 
China terá 4,5 milhões de empregos na área de energia eólica e solar até 202026. 
      
 
 



Nós agora estamos incluindo pesquisas sobre as tecnologias mais eficientes de todas: 
aquelas que utilizam a ciência do biomimetismo (veja, por exemplo, a nossa capa e 
otimização computadorizada para usinas de energia solar The Economist27).  Essas novas 
tecnologias imitam os designs da natureza para produzir materiais, preservar energia – 
otimizada em 3,8 bilhões de anos de experiências! O design do biomimetismo também 
está ajudando a redesenhar vários métodos e produtos industriais, tais como tingir tecidos 
utilizando CO2 em vez de água28.   Ajudar as empresas a se reequipar oferece alternativas 
seguras de biomimetismo em varas áreas, incluindo as nanotecnologias, que ainda não 
foram avaliadas quanto aos seus possíveis impactos sociais e ambientais. A Ethical 
Markets Media, LLC está profundamente envolvida na tarefa de acelerar a transição verde 
e, para revelar tudo, os nossos diretores investem pessoalmente em várias tecnologias 
verdes29.  Nós também estamos fazendo parceria com a Associação de Biomimetismo 
para ampliar a sua pesquisa de forma que ela inclua essa nova ciência nos produtos e 
serviços (oferecido como um mestrado de 2 anos em sete universidades)30.  
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Junto com os cientistas do Biomimetismo, a Ethical Markets Media, LLC, vai elaborar 
protocolos e critérios de Ethical Biomimicry Investing© (Investimento Éticos em 
Biomimetismo) para aqueles que investem em empresas de biomimetismo e ao mesmo 
tempo promover uma agricultura, floresta e pesca sustentáveis. No mundo todo as 
empresas estão adotando métodos de biomimetismo na produção31. Nós somos parceiros 
na Coalizão para a Economia Verde e contribuímos para as suas apresentações, 
particularmente para o processo Rio+20 e para a revisão dos relatórios da Towards Green 
Growth da OCDE. Uma visão geral útil, o "State of Green Business 2012" (*Estado dos 
Negócios Verdes 2012”), cobre todos os setores-chave, novos inícios, incluindo a geração 
de ‘rede” de jovens empresas que está surgindo, algumas com outras sem fins 
lucrativos32.   
     
 
A eficiência energética e redução da produção de materiais em todas as economias locais 
visam atingir metas de baixa entropia. Por exemplo, o potencial de 120 milhões de edifício 
nos EUA poderia triplicar ou quadruplicar a sua produção de energia com um retorno 
médio de 33%33. As projeções do Departamento de Energia Americano, com base na 
melhor tecnologia disponível, mostram que é possível reduzir o consumo básico de 
energia até 2030. Houve uma evolução comprovada em vários países, como relatamos 
em 2011 e os potenciais para enormes melhoras na eficiência continuam existindo no 
mundo todo. A "Annual Energy Outlook: Early Release Overview 2012" (Perspectiva 
Anual da Energia: Publicação Inicial Visão Geral 2012) da ACEEE, ECEEE e a 
Administração Americana de Informações sobre Energia observa declínios da utilização 
de energia per capita a uma taxa média de 0,5% ao ano de 2010 a 203034 . 
  
A oposição de retaguarda da indústria de fósseis à transição verde continua poderosa, 
principalmente nos EUA, como mostrado abaixo, e o governo canadense focado no 
combustível fóssil e o problema de mais de $400 bilhões em subsidia tanto os agricultores 
quanto os consumidores.  
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Mesmo as metas de sociedades mais eficientes em termos de energia e recursos foram 
atacadas! Os que defendem a manutenção do status quo muitas vezes adotam as teorias 
propostas pelo economista britânico Stanley Jevons em 1865 no seu famoso "rebound 
effect"  na Inglaterra do séc. 19: de que utilizar o carvão mais eficientemente, que 
economizava dinheiro, geralmente levava a um uso ou gasto maior com bens ou serviços 
relacionados à energia. A observação sensata de Jevons no séc. XIX não pode ser  
extrapolada para economias muito diferentes e mais complexas no séc. XXI35.  O CO2 
Scorecard apresenta uma constatação detalhada de um estudo recente do 
"boomerangue” de  energia com análise e ampla documentação das provas concretas da 
redução bem-sucedida do uso de energia (e emissões de CO2 ) nos EUA e Canadá.36 
  
Uma nota positive do avanço da eficiência em termos de energia e materiais é o relatório 
"Long-term Efficiency Potential" (Potencial de Eficiência no Longo Prazo)37,  que compara 
a previsão de uso de energia nos EUA 2050 de 220 quads38  com um Cenário Avançado 
utilizando somente 70 quads e o Cenário super-eficiente de uma Phoenix utilizando meros   
50 quads, que requer um "redesign" mais profundo. Eles oferecem uma economia líquida 
de $255 bilhões por ano e uma quantidade líquida de 1,3 milhões de empregos no 
Cenário Avançado e 1,9 milhões de emprego in Cenário de Phoenix,  
 .  
 

 
 
 
 
 



As tecnologias eficientes em termos de energia e de informações estão intimamente 
ligadas, não só monitorando o uso e as redes inteligentes, como descreve o analista 
Jeremy Rifkin39.  A concorrência entre a Intel e a iniciante britânica ARM (Advanced RISC 
Machines) busca aumentar a eficiência em termos de energia dos chips de computador e 
as prateleieiras do servidor alojado em fazendas de servidores de computador40 . A sua 
ineficiência tem sido comparada a geladeiras gigantes cheias de prateleiras de fornos 
quentes! Os chips da ARM são menos potentes do que os da Intel', mas utilizam 1/10 da 
potência dos sistemas de servidores atuais e custam 60% menos. A Gartner Research  
observa que “o consumo de potência vai se tornar cada vez mais importante"41. 
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Uma ferramenta útil é a Pesquisa sobre os Eletrônicos Verdes42. Como vários produtos 
eletrônicos requerem elementos terrestres raros que não são mais produzidos nos EUA, o 
Serviço de Pesquisa do Congresso: "Rare Earth Elements: The Global Supply Chain",   
(Elementos Raros da Terra: A Cadeia de Abastecimento Global), lançado em setembro de 
2011, examina a dependência global atual da China43 . Naturalmente, uma variável-chave 
no consumo de energia e recursos é o aumento da população – porém, como mostram os 
estudos, mais do que continuar “desmaterializando” e se desassociando do consumo de 
energia e materiais do PIB e do aumento da população é ainda mais importante ir em 
frente. A evolução na eficiência elétrica dos EUA em 2010 economizou 112 TWh, uma 
quantidade suficiente para fornecer eletricidade para mais de 9,7 milhões de casa por um 
ano e ao mesmo tempo evitar 78 milhões de toneladas de emissões de CO244.   
     
 
As notícias sobre subsídios para combustíveis fósseis e energia nuclear mostram algum 
progresso no debate à medida que os países do G-20 e da OCDE cogitam em e 
implantam cortes45.  A questão-chave continua sendo cortar os subsídios aos agricultores 
em vez dos subsídios aos consumidores. Embora a maior parte da oposição tenha vindo 
das indústrias fósseis protegendo os subsídios à sua produção, os protestos quanto aos 
cortes dos subsídios ao consumidor do petróleo levou a grandes demonstrações na 
Nigéria, o que desestabilizou o seu governo. Nós continuamos apoiando a eliminação 
gradativa dos subsídios à produção para os combustíveis fósseis e energia nuclear, o que 
está se revelando ainda mais caro do que nunca depois do colapso de Fukushima no 
Japãp. É evidente que simplesmente devolver esses enormes subsídios aos contribuintes 
no mundo todo irá ajudar a recuperar os orçamentos espremidos e nivelar os campos 
onde vai-se jogar para uma transição mais rápida. No entanto, cortar os subsídios ao 
consumidor, principalmente nos países em desenvolvimento, pode provocar reais 
dificuldades, a não ser que os mesmos sejam compensados por políticas governamentais 
para baixar os custos de outros serviços-chave para promover um desenvolvimento mais 
sustentável. O problema é a amplamente difundida falta de confiança nos governos, como 
mostraram os recentes protestos na Nigéria, que forçaram o retorno parcial dos subsídios 
aos combustíveis. Enquanto isso, entre os países da OCDE, o país que lidera a eficiência 
energética nos edifícios e nas indústrias é o Japão46 . 
        
 





 
 
Evidentemente, apesar das recessões provocadas pelas crises financeiras, o objetivo de 
conseguir uma transição verde global dos setores fossilizados está em andamento. A 
China no momento é a líder de tecnologias de pouco carbono no mercado mundial, 
incluindo a tecnologia nuclear. Mesmo assim, ela fornece um cenário positivo para a 
estabilização do mercado global que vai além das decepções de se concentrar apenas na 
redução da emissão de carbono. A ONU e o IPCC no momento promovem a economia 
verde47 e também se concentram em outros poluentes tais como metano e fuligem que 
podem ralentar o aquecimento global de uma maneira mais barata e rápida e ao mesmo 
tempo proporcionar benefícios positivos para a saúde48. Nós vamos observar os países 
dependentes de carvão, particularmente a Índia e a Austrália, dois países que possuem 
recursos solares abundantes (os preços das células solares caíram 51% em 2011 para 
88¢), para detectar sinais de transição. 
  
Consequentemente, a atualização do Green Transition Scoreboard® 2012 mostra 
claramente como essa tendência global está se acelerando no nosso novo total de $3,3 
trilhões – tudo isso explicado e documentado neste relatório. 
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