
relatório anual
2019

http://www.escolhas.org/


re
la

tó
ri

o 
an

ua
l 2

0
19

in
st

itu
to

 e
sc

o
lh

as

Expediente

Instituto Escolhas 

Desenvolvemos estudos e 

análises sobre economia e 

meio ambiente para viabilizar o 

desenvolvimento sustentável.

Conselho Diretor:  

Ricardo Sennes (Presidente) 

Marcos Lisboa 

Sergio Leitão

Conselho Científico: 

Rudi Rocha (Presidente)

Bernard Appy 

Fernanda Estevan

Marcos Lisboa 

Marcelo Paixão 

Ricardo Abramovay 

Sandra Paulsen

Conselho Fiscal:

Plínio Ribeiro (Presidente)

Fernando Furriela

Zeina Latif

Equipe:

Sergio Leitão (Diretor-Executivo)

Jaqueline Ferreira (Gerente de Projetos e Produtos)

Gabriel Kohlmann (Gerente de Projetos e Produtos)

Gisela Cordeiro (Gerente de Processos Institucionais)

Salete Cangussu (Coordenadora de Comunicação)

Pietra Alberico (Analista de Comunicação)

Relatório de Atividades 2019

Coordenação editorial: Jaqueline Ferreira, Salete Cangussu e Sergio Leitão

Edição e textos: Jaqueline Ferreira e Salete Cangussu

Edição de arte: Brazz design



Apresentação

04

Cátedra Escolhas 

14

Bioeconomia 
e Amazônia

08Energia

05
Florestas e 
Agricultura

10
Comunicação

18
Tranparência

21Cidades

12

Índice



Tivemos um ano intenso em 2018. O tema Energia, 

com o qual o Instituto Escolhas trabalha desde sua 

fundação, ganhou uma relevante contribuição com 

o lançamento do estudo sobre os reais custos e 

benefícios das fontes do setor elétrico. O estudo 

trouxe uma metodologia inédita para valorar os 

atributos de cada uma das fontes e seus resultados 

possibilitam um debate mais transparente 

sobre as escolhas do setor elétrico brasileiro. 

Isso mostra a persistência do Escolhas e os 

avanços no cumprimento do objetivo para os 

quais foi criado: fomentar com dados de qualidade 

o debate e as decisões públicas em prol de um 

desenvolvimento mais sustentável. No momento 

em que o debate público precisa cada vez mais de 

evidências para subsidiá-lo, o trabalho do Escolhas 

se consolida e se torna cada vez mais relevante. 

Também em 2018 tivemos o prazer de 

acompanhar a defesa das dissertações de 

mestrado dos nossos primeiros quatro bolsistas 

da Cátedra Escolhas de Economia e Meio 

Ambiente. Os resultados da Cátedra reafirmam 

a teoria de mudança do Instituto que aposta 

na produção de dados qualificados para avaliar 

os trade-offs do desenvolvimento econômico 

e subsidiar decisões entre escolhas difíceis. 

Como vocês poderão observar, os resultados de 

2018 nos permitem trabalhar cada vez mais e 

junto com parceiros na construção de soluções 

que viabilizem o desenvolvimento sustentável.

Sergio Leitão 

Diretor Executivo do Instituto Escolhas
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Apresentação

4

Sob o ponto de vista ambiental, o ano 2019 foi 

marcado por tragédias: lama, fogo, fumaça e óleo, 

causando danos irreversíveis ao meio ambiente, 

o que tornou o desafio do desenvolvimento 

sustentável ainda mais urgente e exigiu ainda mais 

dados qualificados para a tomada de decisões 

públicas e privadas. Tais fatos corroboraram para 

uma atuação ainda mais intensa do Instituto 

Escolhas em olhar para frente, fazer as perguntas 

inconvenientes e apresentar números, evidências 

e propostas que permitam a consolidação de um 

caminho sustentável para a economia do país.

Qual o lugar do risco não financeiro no 

planejamento do Setor Elétrico? A água é insumo 

para este setor e qual o custo da escassez hídrica 

para os consumidores de energia?  Quais os 

subsídios da cadeia da carne bovina e o impacto 

ambiental que o setor gera? Ainda falando em 

subsídios, com o atual momento tributário 

brasileiro - estrangulamento fiscal das diversas 

instâncias governamentais – é possível promover 

o desenvolvimento sustentável da Amazônia? 

O que é preciso para corrigir as distorções do 

Imposto Territorial Rural para que haja justiça 

tributária e incentivos ambientais? Qual o 

impacto do programa Minha Casa Minha Vida 

na expansão da mancha urbana nas grandes 

metrópoles analisadas e qual o seu papel na 

oferta de serviços básicos para a população?

Todas essas perguntas e muitas outras foram 

respondidas pelo Escolhas por meio da tradução 

numérica dos impactos econômicos, sociais e 

ambientais em quatro estudos lançados em 2019 

e em workshops e seminários para debater os 

temas e dar ainda mais transparência aos dados.

E, ao olhar para frente, após o estranho ano de 

2019, é preciso construir o futuro, investindo em 

re
la

tó
ri

o 
an

ua
l 2

0
19

in
st

itu
to

 e
sc

o
lh

as
4

Apresentação jovens economistas para que ousem se debruçar 

e pesquisar os temas ambientais para formar 

uma nova geração de profissionais. Esse é um 

dos objetivos da Cátedra Escolhas de Economia 

e Meio Ambiente, que em 2019 totalizou 17 

bolsistas que usam a linguagem matemática 

para dimensionar o grau de sustentabilidade das 

políticas e criam cenários inovadores que ajudam 

a superar entraves e permitem o aperfeiçoamento 

de políticas, sejam públicas ou privadas.

Em 2019 os temas socioambientais estavam 

ainda mais inseridos em uma guerra de 

narrativas, muitas vezes ideológica, e o papel 

do Instituto Escolhas foi e sempre será o de 

trazer argumentos e dados qualificados para o 

debate, desenvolvendo conteúdos e contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável. 

Sergio Leitão 

Diretor Executivo do Instituto Escolhas



re
la

tó
ri

o 
an

ua
l 2

0
19

in
st

itu
to

 e
sc

o
lh

as
5

A água não é entendida como um insumo para as fontes 

do setor elétrico que fazem uso do recurso natural, assim 

como, os conflitos entre seus diferentes usos não são 

considerados como possíveis impactos ou custos para 

o setor. Entretanto, um prejuízo anual de R$ 4,5 bilhões 

pode ser embutido na conta de energia de todos os 

consumidores do país por causa da escassez e conflito 

pela água e a frágil gestão dos recursos hídricos no 

Brasil. É o que mostra o estudo Setor Elétrico: como 

precificar a água em um cenário de escassez, 

SETOR ELÉTRICO:
COMO PRECIFICAR A ÁGUA
EM UM CENÁRIO DE ESCASSEZ

Energia

http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2019/11/Setor_El%C3%A9trico_Como_Precificar_a_%C3%81gua_em_um_Cen%C3%A1rio_de_Escassez-SUM%C3%81RIO-EXECUTIVO.pdf
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Idealizado pelo Escolhas e elaborado pela PSR 

Energy, o trabalho analisou situações de insuficiência 

hídrica nas bacias dos rios São Francisco e 

Jaguaribe e na Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

e seus impactos sobre o setor elétrico.

Considerando a importância da transparência, escuta 

ativa e envolvimento dos setores envolvidos no tema 

ao longo do desenvolvimento do estudo, a metodologia 

e os resultados iniciais foram apresentados para 

especialistas do setor elétrico, academia, órgãos 

reguladores, comitês de bacias e sociedade civil. O 

workshop “Água: insumo para as fontes de geração 

de eletricidade?” foi realizado em setembro. 

O lançamento do estudo foi feito em parceria 

com a Folha de S.Paulo, em novembro de 2019, 

em seminário aberto ao público com a presença 

de autoridades e especialistas na área. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/brasil-nao-sabe-
quanto-custa-a-agua-mas-sabe-que-nao-esta-sobrando.shtml?fbclid=
IwAR1YSqNBQ18EthABybCO0FYmooeHx1TVSPfIjvwKR-InNXVvyxdZtTV
hYFs%3Floggedpaywall&amp;origin=folha

Qual o lugar do risco não financeiro no 

planejamento do Setor Elétrico?

Uma forma de avançar no debate sobre os reais 

custos das fontes de geração elétrica é identificar 

e precificar as chamadas externalidades, como as 

emissões de gases de efeito estufa, incorporando-

as ao planejamento.  Um importante agente para 

tanto é o setor financeiro e seu instrumental de 

estruturação de financiamento de projetos.

No mês de setembro, o Escolhas reuniu representantes 

dos setores financeiro e de energia no workshop 

“Como o setor de energia e o sistema financeiro podem 

incorporar os riscos não financeiros ao planejamento”. 

O evento foi realizado no Rio de Janeiro, em parceria 

com a Empresa de Pesquisa Elétrica (EPE) e a Escopo 

Energia. O workshop contou com a participação de 

representantes do setor financeiro (Santander, Itaú, 

Bradesco), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Federação Brasileira 

dos Bancos (Febraban), do setor de energia, 

além da Frente por uma Nova Política Energética, 

Unep (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) e Agência Nacional de Águas (ANA).

Saiba mais
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O universo de riscos não financeiros é grande e diverso 

envolvendo riscos operacionais (fraudes, falha de 

sistemas internos de controle e de auditoria, desastres 

naturais), riscos de judicialização, regulatórios, 

fiscais e àqueles relacionados aos impactos sociais 

e ambientais. O objetivo do workshop foi ampliar o 

diálogo entre o setor de energia e o setor financeiro 

sobre a incorporação de riscos não financeiros ainda 

na fase de planejamento da geração elétrica, evitando 

assim que os problemas apareçam no momento de 

licenciamento e implementação do empreendimento.

SAVE
THE
DATE

Apoio: Parceria: Realização:

Como o Setor de Energia e
o Sistema Financeiro podem
incorporar os Riscos Não Financeiros
em seu Planejamento?

http://www.escolhas.org/escolhas-realiza-workshop-sobre-
incorporacao-de-riscos-nao-financeiros-ao-planejamento-do-setor-
eletrico/

Saiba mais
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Bioeconomia 
e Amazônia

Uma nova economia para o 
Amazonas: Zona Franca de 
Manaus e Bioeconomia 

No âmbito do debate sobre a Reforma Tributária e os 

estímulos para o desenvolvimento regional, o Instituto 

Escolhas realizou o estudo Uma nova economia 

para o Amazonas: Zona Franca de Manaus e 

Bioeconomia, que explorou a possibilidade de voltar 

os investimentos do polo industrial da Zona Franca 

de Manaus (ZFM) no estado do Amazonas à inovação 

tecnológica e ao uso sustentável da biodiversidade. O 

trabalho traz números sobre os benefícios econômicos, 

sociais e ambientais da diversificação das atividades 

produtivas na ZFM com base em quatro oportunidades 

identificadas: Bioeconomia, transformação digital, 

ecoturismo e piscicultura. Com R$ 7,15 bilhões de 

investimentos públicos e privados, em dez anos, é 

possível criar 218 mil empregos.Os resultados do 

estudo foram apresentados em Audiência Pública 

“Estímulos Regionais e Fluxos Orçamentários” na 

Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara 

dos Deputados, realizada em outubro de 2019.

matéria do valor:
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/10/08/plano-sugere-
alternativa-sustentavel-para-am.ghtml

vídeo da audiência:
https://youtu.be/HWi6h81fK_k

Saiba mais

http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2019/11/Uma_nova_economia_para_o_Amazonas_Bioeconomia_e_Zona_Franca_de_Manaus-SUM%C3%81RIO-EXECUTIVO.pdf
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Com o intuito de ampliar o debate sobre os 

incentivos financeiros à Bioeconomia na Amazônia, 

o Escolhas realizou o seminário Bioeconomia e o 

desenvolvimento regional da Amazônia que contou 

com a participação de Tatiana Schor, secretária 

executiva de Ciência Tecnologia e Inovação do 

estado do Amazonas;  o economista Carlos Manso;  

Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira 

do Agronegócio; e Ricardo Abramovay, professor da 

Universidade de São Paulo. O evento realizado em 

São Paulo, no início de dezembro, e aberto ao público 

marcou o lançamento do sumário do estudo do 

Escolhas e do livro Amazônia. Por uma economia 

do conhecimento da natureza, de Abramovay.

DEBATE

“Bioeconomia e o 
desenvolvimento regional da 
Amazônia” e Lançamento do livro 
“Amazônia. Por uma economia 
do conhecimento da natureza” 
de Ricardo Abramovay

Realização:Apoio:

http://www.escolhas.org/bioeconomia-e-conhecimento-da-
natureza-para-alavancar-o-desenvolvimento-sustentavel-da-
amazonia/

https://youtu.be/EyKdGxDj-Dw

Saiba mais



Para adensar seu conjunto de estudos e análises 

que reconhecem a importância econômica do setor 

agropecuário brasileiro e a necessidade de torná-lo 

mais sustentável, o Instituto Escolhas desenvolveu o 

estudo Imposto Territorial Rural: justiça tributária e 

incentivos ambientais. O trabalho propôs alterações 

no Imposto conhecido pela sua baixa arrecadação e 

ineficácia em promover o uso produtivo e sustentável 

da terra. As simulações de cenários de implementação 

das propostas sugeridas pelo estudo mostram que 

o valor arrecadado com o Imposto Territorial Rural 

(ITR) pode passar dos atuais R$ 1,5 bilhão para R$ 

16,8 bilhões por ano. Os resultados evidenciaram que 

a atualização dos parâmetros para a cobrança do ITR 

pode ser uma relevante contribuição desse importante 

setor produtivo para o país melhorar a saúde de 

suas contas públicas diante da crise econômica.
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Imposto Territorial Rural:
justiça tributária e 
incentivos ambientais

Florestas e 
Agricultura

http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2019/04/Imposto_Territorial_Rural_-justi%C3%A7a_tribut%C3%A1ria_e_incentivos-ambientais-SUM%C3%81RIO-EXECUTIVO.pdf
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O trabalho idealizado pelo Escolhas foi realizado 

pelo Laboratório de Planejamento de Uso do Solo 

e Conservação (GeoLab), o Grupo de Políticas 

Públicas (GPP) da Esalq/USP, o economista 

Bernard Appy e o jurista Carlos Marés. O 

seminário de lançamento do estudo aconteceu 

em abril, em parceria com a Folha de S.Paulo.

Os resultados do estudo também foram debatidos 

em Audiência Pública convocada pela Comissão 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

da Câmara dos Deputados sobre o Imposto 

Territorial Rural e realizada no mês de agosto.

Inspirado no estudo do Escolhas, o senador Flávio Arns 

(Rede-PR) apresentou em setembro o projeto de lei 

nº 5135/19, que tornará mais efetiva a cobrança do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

http://www.escolhas.org/imposto-territorial-rural-pode-injetar-ate-r-
168-bi-na-economia/

video-https://youtu.be/k7QL607S2qA

Saiba mais
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Cidades
O primeiro estudo do Escolhas no tema Cidades 

analisou e debateu a política habitacional do Governo 

Federal: Minha Casa Minha Vida. Idealizado pelo 

Instituto Escolhas e realizado pelo Centro de Política e 

Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas 

(CEPESP/EAESP/EESP), o estudo Morar longe: o 

programa Minha Casa Minha Vida e a expansão 

das regiões metropolitanas contou com o apoio 

da Fundação Tide Setúbal. Os resultaram mostraram 

que o MCMV contribuiu para a expansão da mancha 

urbana em municípios de 20 Regiões Metropolitanas 

analisadas e repetiu o padrão dos programas de 

habitação popular no Brasil, concentrando população 

de baixa renda em locais distantes, com insuficiente 

infraestrutura e baixa oferta de empregos. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi 

criado em 2009 e é o maior programa habitacional 

já implementado no Brasil. Segundo a Caixa 

Econômica Federal (CEF), o banco investiu mais 

de R$ 319 bilhões, construindo 4,4 milhões de 

unidades habitacionais (UHs) de 2009 até 2016 

(em 7 anos). Esse é o mesmo número de unidades 

construídas entre 1964 e 1986 (em 22 anos) pelo 

Programa de Nacional de Habitação (BNH). 

Apesar da dimensão do Programa, a principal crítica 

feita é a de ter construído as unidades para a população 

de baixa renda em locais distantes das regiões 

centrais, com baixa infraestrutura, não inovando 

na dinâmica que orientou até hoje os programas 

de habitação popular no Brasil. A distância entre a 

moradia e os empregos, por exemplo, acaba gerando 

um impacto significativo na mobilidade urbana e 

induzindo a desigualdade de oportunidades na cidade.

APRESENTAÇÃO

Os programas habitacionais costumam seguir 

a lógica da maior quantidade pelo menor preço, 

com isso, estão propícios a construírem unidades 

habitacionais nas periferias das cidades onde os 

terrenos são mais baratos. Qual o impacto dessa lógica 

sobre a estrutura das metrópoles? E sobre a vida dos 

beneficiários? O MCMV contribuiu para a expansão 

das metrópoles brasileiras? São essas perguntas que 

buscamos responder e, com isso, contribuir para 

o debate sobre as políticas de habitação no país.

O Estudo foi idealizado pelo Instituto Escolhas 

e contou com a execução técnica do Centro de 

Economia e Política do Setor Público da Fundação 

Getúlio Vargas, sob a supervisão do Prof. Dr. Ciro 

Biderman, com o apoio da Fundação Tide Setubal.

A seguir destacamos os principais resultados do 

estudo que poderá ser acessado, por completo, em 
escolhas.org

O MCMV contribuiu para a expansão 
da mancha urbana em municípios de 
20 Regiões Metropolitanas analisadas;

O arranjo institucional do MCMV 
incentiva a expansão urbana, não 
estabelecendo exigências no que 
diz respeito ao local de construção 
das unidades habitacionais e oferta 
de serviços públicos de qualidade;

O MCMV não induziu a construção 
de unidades habitacionais nos 
espaços vazios situados nas áreas 
internas à mancha urbana das 
regiões metropolitanas analisadas;

O MCMV repetiu o padrão dos 
programas de habitação popular 
no Brasil, concentrando população 
de baixa renda em locais distantes, 
com infraestrutura insuficiente  
e oferta de empregos;

Das 11 Regiões Metropolitanas 
com unidades habitacionais 
georreferenciadas analisadas, em 
oito delas a maioria das unidades 
do MCMV foi construída em 
áreas fora da mancha urbana.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O Instituto Escolhas desenvolve estudos e 

análises sobre economia e meio ambiente para 

viabilizar o desenvolvimento sustentável.

Morar Longe:
o Programa
Minha Casa Minha Vida
e a expansão das
Regiões Metropolitanas
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Apoio:

http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2019/01/SumarioExecutivoMorarLonge_FInal.pdf
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Em janeiro, o Escolhas realizou o seminário Moradia 

e expansão das metrópoles brasileiras, em 

parceria com a FGV e a Folha de S. Paulo, que 

contou com a presença de economistas, urbanistas 

e pesquisadores especialistas em habitação. 

O evento marcou o lançamento do estudo e 

da plataforma #Quantoé? Morar Longe. 

A plataforma digital #Quantoé? Morar Longe, 

hospedada do site do Escolhas, possibilita ao cidadão 

conhecer os custos monetários e não monetários 

associados a cada área da Região Metropolitana de 

São Paulo. São disponibilizados dados sobre preço 

da terra (R$/m2), qualidade da educação, índices 

de violência com a probabilidade de ocorrência 

de homicídios e o tempo médio de deslocamento 

por motivo de trabalho em relação ao endereço da 

RMSP escolhido. A plataforma foi desenvolvida a 

partir dos resultados do estudo do Escolhas e dos 

resultados da dissertação de mestrado Os custos 

de bem-estar do congestionamento do trânsito 

na Região Metropolitana de São Paulo, enquanto 

bolsista do Programa de Bolsas Cátedra Escolhas 

Economia e Meio Ambiente Ricardo Campante Vale.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/estudo-avalia-
erros-de-concepcao-do-minha-casa-minha-vida.shtml

http://www.escolhas.org/instituto-escolhas-lanca-nova-plataforma-
nesta-terca-feira-22/

Saiba mais
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Cátedra
Escolhas 

Com o objetivo de apoiar a formação de jovens 

pesquisadores das ciências econômicas que se 

aventurem a pesquisar os temas ambientais, a 

Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente 

realizou o seu terceiro edital de seleção de bolsistas, 

no âmbito do seu Programa de Bolsas. O edital 2019 

beneficiou seis alunos de pós-graduação, sendo três 

estudantes de mestrado e outros três de doutorado 

que concluirão seus trabalhos a partir de 2020:
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1 –  Bruno Proença Pacheco Pimenta

IPE-USP

Projeto: Mudanças climáticas e secas no Brasil: 

uma análise espacial integrada a partir de 

modelos IEGC e monitoramento climático no Semiárido Brasileiro

Orientador: Eduardo Amaral Haddad

2 – Liz Matsunaga

IPE-USP

Projeto: Lama e sociedade: 

impactos do desastre de Mariana 

(MG) em municípios da Bacia do Rio Doce

Orientador: Ariaster Baumgratz Chimeli

3 – Paulo Eduardo Braga Pereira Filho

Economia ESALQ-USP

Projeto: Mensuração dos empregos verdes no 

Brasil: uma análise via matriz insumo produto

Orientador: Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho

1 – André Luiz Campos de Andrade

Universidade de Potsdam/Alemanha

Projeto: Governança climática: 

o papel do centro de governo 

na promoção de transições de baixo carbono 

Orientador: Harald Fuhr

2 – Henrique dos Santos Maxir 

Economia ESALQ-USP

Projeto: Políticas de combustíveis 

no Brasil: efeitos no bem-estar 

social e emissões de gases do efeito estufa

Orientadora: Mirian Rumenos Piedade Bacchi

3 – Keyi Ando Ussami

IPE-USP

Projeto: Transição florestal e 

instituições: evidências dos 

últimos 50 anos no estado de São Paulo

Orientador: Ariaster Baumgratz Chimeli

Doutorado Mestrado



Tiago Barbosa Diniz defendeu, em 

fevereiro, sua tese de doutorado 

intitulada Impactos econômicos e 

regionais dos investimentos em ge-

ração de energia elétrica no Brasil na ESALQ – Es-

cola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da 

Universidade de São Paulo – USP, sob orientação 

do Prof. Dr. Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho 

(LES-ESALQ/USP). 

Sob o título Economia sustentável 

e empregos verdes no Brasil: 

uma análise setorial para 

o período de 2002 a 2004, 

Tayanne Arcebispo, bolsista do 2º edital de 

bolsas de estudos, defendeu sua tese em julho. 

O trabalho foi desenvolvido no Programa de Pós-

Graduação em Economia Aplicada da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), onde Tayanne 

expôs a pesquisa e foi declarada mestra.

Victor Dornelas, bolsista do 

2º edital, defendeu, em agosto, 

a dissertação Choque-China: 

impactos ambientais no Brasil, que 

analisa a relação entre desmatamento e comércio 

brasileiro com a China. O trabalho procura 

investigar, a partir de modelos matemáticos 

bem fundamentados, até que ponto o intenso 

comércio com o país asiático interferiu no 

desmatamento da Amazônia e do Cerrado. 
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A dissertação de mestrado de Bru-

no Santos de Souza foi premiada 

pelo 57º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Economia, Administra-

ção e Sociologia Rural, em Ilhéus (Bahia), em julho. 

No trabalho Mudanças climáticas no Brasil: efeitos 

sistêmicos sobre a economia brasileira provenien-

tes de alterações na produtividade agrícola, Bruno 

avaliou os impactos das mudanças no clima na pro-

dução agrícola e a economia com foco para as vul-

nerabilidades sociais. Os prejuízos econômicos po-

dem chegar a R$ 13 trilhões até o fim do século. 

O Prêmio Roberto Campos, do Ipea, foi concedido 

ao bolsista Tiago Barbosa Diniz (Esalq/USP) 

durante o 7º Encontro Nacional de Economia (ENE) 

e o 41º Encontro Brasileiro de Econometria (EBE), 

na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em 

dezembro, com o artigo “Expansão da indústria de 

geração eólica no Brasil: uma análise à luz da nova 

economia das instituições”. 

Mestres, doutores e o 
reconhecimento público 

Ainda ao longo de 2019 o Escolhas celebrou 

os novos doutores e mestres em economia e 

suas teses e dissertações que abordaram a 

interface entre economia e meio ambiente:



Duas bolsistas do Programa Cátedra Escolhas 

apresentaram seus trabalhos na 7ª edição do 

workshop “Economics of low-carbon markets” 

(“Economia dos mercados de baixo-carbono”, 

na tradução livre), em dezembro. O evento 

é organizado pela Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo (FEA/

USP) e acontece desde 2013, em São Paulo.

Keyi Ando Ussami, bolsista de 

doutorado em economia do 3º 

edital, apresentou uma avaliação 

da política de conservação da 

Mata Atlântica paulista. A tese Transição florestal 

e instituições: evidências nos últimos 50 anos 

no estado de São Paulo, avalia a relação entre 

a variação no desmatamento/recuperação 

e mudanças institucionais no estado. 
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Liz Matsunaga, bolsista 

de mestrado em economia 

do 3º edital, desenvolve 

a tese Lama e sociedade: 

impactos do desastre em Mariana (MG) nos 

municípios da Bacia do Rio Doce, que traz 

dados sobre os impactos socioeconômicos 

para a população local após o rompimento 

da barragem da Samarco no ano de 2015.

O Instituto Escolhas desenvolve estudos e 

análises sobre economia e meio ambiente 

para viabilizar o desenvolvimento sustentável.

www.escolhas.org

siga Instituto Escolhas

@_escolhas
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“Acho muito importante a 
iniciativa do Escolhas de 
incentivar a pesquisa que 
relaciona economia e meio 
ambiente. São poucas as 
instituições que se preocupam 
com essas duas vertentes”
Jaqueline Gelain,
bolsista de mestrado

“No segundo semestre do ano 
passado tive mais contato com 
ferramentas para meu estudo, 
mas ainda assim não tinha uma 
direção específica. Foi então 
que fiquei sabendo do edital de 
bolsas da Cátedra e pensei: vou 
estudar a produtividade agrícola”
Bruno Santos de Souza,
bolsista de mestrado.

“É inegável que a Cátedra 
Escolhas é um fomento 
importante para que a gente 
possa se dedicar a esse tipo de 
projeto e melhorar a qualidade 
dos resultados obtidos”
Keyi Ando Ussami, 
bolsista doutorado

“A Cátedra é um programa 
importante que ocupa um espaço 
ainda carente da academia 
brasileira que é o debate sobre 
economia e meio ambiente.É 
um esforço de qualificar o 
debate ambiental em termos 
econômicos para avançar 
com a agenda ambiental”
André Luiz Campos de Andrade,
bolsista doutorado

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, n° 445, 1° andar, sala 11, Pinheiros

São Paulo, SP. CEP: 05415030

Realização:

Patrocínio:



Comunicação
Foram mais de 250 inserções do Escolhas 

nos principais veículos de comunicação do 

país – jornais, revistas, rádio, TVs, agências e 

sites –, o que equivale, em valores referentes 

à ocupação publicitária, a R$ 4.534.517,81. 

Destaque para o estudo Bioeconomia em O Estado 

de S. Paulo com artigo que divulga o ineditismo 

do trabalho do Escolhas em propor caminhos 

sustentáveis para a economia da Amazônia.
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Não se pode mais adiar a discussão da mudança de foco nas políticas públicas da região

Bioeconomia e a Zona Franca de
Manaus

Rubens Barbosa *, O Estado de S.Paulo
24 de dezembro de 2019 | 03h00

O tema do meio ambiente entrou definitivamente na agenda global. E mais cedo ou mais tarde voltará a
ser uma prioridade para o governo brasileiro, por realismo político e por razões pragmáticas.

Diante das atitudes do atual governo, são crescentes as ameaças de prejuízo para o setor do agronegócio
pela possibilidade de boicote de consumidores e pela crescente influência da política ambiental sobre as
negociações comerciais. A atuação na defesa dos legítimos interesses do setor está levando as
associações das diferentes áreas e a frente parlamentar da agropecuária a defender mais atenção aos
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nos acordos assinados desde 1992 e, sobretudo,
uma atenuação da retórica governamental e uma correção de rumo de algumas políticas anunciadas
pelo governo.

As percepções críticas no exterior têm como foco a Amazônia. Recentemente, as queimadas e o
desmatamento foram alvo de manifestações no mundo todo. Informações distorcidas e meias verdades
se misturaram a fatos, ampliando as consequências negativas para nossos interesses comerciais e
políticos. As diferenças quanto à gestão do Fundo Amazônico puseram em risco a cooperação
internacional com Alemanha e Noruega.

Não estão em questão a soberania e a capacidade do governo de determinar as políticas para a região.
As recentes manifestações no mundo inteiro, sobretudo de jovens, para sensibilizar os governos a tomar
medidas que evitem as grandes alterações no clima com o aumento da temperatura no planeta, incluem
a preocupação com a preservação da Floresta Amazônica.

No Brasil, nos últimos 50 anos, houve uma política declarada dos governos para integrar a Amazônia e
gerar emprego para a população que habita a região. Uma das mais relevantes foi a criação da Zona
Franca de Manaus (ZFM), no final dos anos 60. Com subsídios anuais do governo federal que sobem
atualmente a cerca de R$ 25 bilhões, a ZFM nunca se voltou para o maior potencial da Amazônia: a
floresta e a biodiversidade.

Sujeita a muitos questionamentos quanto a seus resultados em relação à preservação da floresta, ao
custo/benefício das isenções e incentivos fiscais, estão surgindo algumas ideias que merecem ser
examinadas. Todas vão na linha da defesa do interesse brasileiro ao defender a biodiversidade da
região.

O Instituto Escolhas, sob a coordenação de Sergio Leitão (www.escolhas.org), apresentou proposta de
uma nova economia para o Amazonas: a Zona Franca de Manaus e a bioeconomia. A proposta sugere
um novo modelo de desenvolvimento sustentável com estímulos aos investimentos, diversificação das
atividades econômicas e dinamização do parque industrial com o objetivo de integrar a ZFM com a
vocação natural da região à inovação tecnológica e ao uso da biodiversidade amazônica - a bioeconomia.

Para a preservação da floresta e a interiorização do desenvolvimento e do consumo, foram definidas
algumas diretrizes: desenvolvimento científico e tecnológico, com foco em inovação; uso do potencial



FEVEREIRO
O Escolhas participou do encontro TEEB for 

Agriculture & Food Global Symposium da iniciativa 

The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB) realizado na Sede do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em Nairobi – 

Quênia, que reuniu pesquisadores e instituições de 

diversos países para compartilhar  experiências de 

estudos sobre os sistemas “eco-agro-alimentares”.
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SETEMBRO 
O 13º Encontro Nacional da Sociedade Brasileira 

de Economia Ecológica recebeu apoio do Escolhas 

no âmbito da Cátedra de Economia e Meio 

Ambiente para debater assuntos relacionados a 

sustentabilidade ambiental. Há 13 anos, o Encontro 

Nacional da Sociedade Brasileira de Economia 

Ecológica (Ecoeco) reúne pesquisadores de campos 

interdisciplinares para a estruturação do campo 

de estudos e conhecimento transdisciplinar 

da Economia Ecológica no país. A edição 2019 

aconteceu entre os dias 23 a 26, em Campinas (SP), 

com o título “Será o Antropoceno a era do colapso 

ambiental? Pensando uma economia para o planeta 

Terra”, e contou com a participação de professores e 

alunos de diversas instituições de ensino do país.

Outros destaques

https://enb.iisd.org/biodiv/teeb/symposium/2019/25feb.html
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OUTUBRO
Workshop sobre a cadeia da carne bovina para 

discutir os resultados parciais do novo estudo 

do Escolhas, que analisa a cadeia da carne sob o 

ponto de vista dos subsídios e da pegada ambiental 

e preenche as lacunas de informação sobre o 

montante dos subsídios e dos impactos ambientais. 

Outros destaques

DEZEMBRO
No 1º Encontro dos Think Tanks Brasileiros: 

Perspectivas e Desafios, o Escolhas foi representado 

por Jaqueline Ferreira no painel “Como os think 

tanks brasileiros podem ser mais eficazes e 

oferecer recomendações de ações para o governo 

e a sociedade?”. O evento foi realizado no Rio de 

Janeiro em uma parceria entre o Think Tanks and 

Civil Societies Program (TTCSP) da Universidade 

da Pensilvânia, o Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI) e a FGV.

Com o objetivo de colher contribuições para o 

debate, o Escolhas reuniu em evento interno, no 

dia 26, em São Paulo, um time de especialistas do 

setor do agronegócio, academia, representantes 

do governo, associações, empresas e outras 

organizações da sociedade civil. 

Participação no debate “Metas de transição 

energética e climática no contexto da América 

Latina e Caribe”, sobre os avanços regionais 

no financiamento sustentável, organizado pela 

Unep (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) em parceria com a Febraban (Federação 

Brasileira dos Bancos). Dia 14, em São Paulo. 
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Transparência

Acesse os documentos (contrato, anexos, editais)Clique para acessarClique para acessarClique para acessarClique para acessar

Estatuto Social
Demonstrações

Contábeis 

Certificado de
Entidade

Ambientalista

Declaração de 
Isenção de ITCMD

Doação Climate and Land Use Alliance (CLUA)
Projeto G-1811-55881 financiado pela Iniciativa 

Clima e Florestas do Governo da Noruega (NICFI)

http://www.escolhas.org/transparencia/documentosprojetoclua_nicfi/
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/02/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Isen%C3%A7%C3%A3o-ITCMD_25.09.19-a-24.09.20.pdf
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2019/04/Certificado-de-entidade-ambientalista.pdf
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/06/Instituto-Escolhas-Balan%C3%A7o-Auditado-2019.pdf
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/06/Instituto-Escolhas-Estatuto-1.pdf
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