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RESUMO  
O objetivo deste artigo é discutir aportes teóricos sobre o influxo da 
mundialização financeira nas políticas ambientais estatais, sob o ponto 
de vista da diminuição da autonomia dos países de economias 
dependentes e dos processos de retração das políticas públicas de 
controle ambiental das atividades econômicas. A conjuntura na qual se 
insere a temática é dos atuais programas de ajustes estruturais e 
agendas de reformas promovidos por instituições financeiras 
multilaterais, através de rankings e incentivos à competição entre países 
para redução da regulamentação nacional sobre o meio ambiente. O 
artigo procura identificar as contribuições teóricas que ajudam a 
entender o paralelismo entre o fenômeno da mundialização financeira, 
neoliberalismo e a pressão por reformas regulatórias econômicas e 
ambientais, tais como a ocorrida no Brasil através da Declaração de 
Direitos de Liberdade Econômica, a partir do ano de 2019. 
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The objective of this article is to discuss theoretical contributions on the 
influx of financial globalization on state environmental policies, from the 
point of view of the decrease in the autonomy of countries with 
dependent economies and the processes of retraction of public policies 
for environmental control of economic activities. The context in which 
the theme is inserted is the current programs of structural adjustments 
and reform agendas promoted by multilateral financial institutions, 
through rankings and incentives for competition between countries to 
reduce national regulations on the environment. The article seeks to 
identify the theoretical contributions that help to understand the 
parallelism between the phenomenon of financial globalization, 
neoliberalism and the pressure for economic and environmental 
regulatory reforms, such as that occurred in Brazil through the 
Declaration of Rights of Economic Freedom, from the year 2019. 
 
Keywords: Globalization; Environmental regulation; Public policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2019, no Brasil, foi marcado por uma reforma legislativa que passou 

relativamente despercebida para o público em geral. Trata-se da instituição da Declaração de 

Direitos de Liberdade Econômica (aqui citada como DDLE), publicada por ato do Poder 

Executivo, através de Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, e posteriormente 

convertida na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, pelo Congresso Nacional. 

A citada lei balizou um novo conjunto normativo em âmbito nacional sobre regras para 

definição de risco das atividades econômicas, inclusive risco ambiental. Um dos principais 

dispositivos dessa nova legislação diz respeito ao licenciamento de atividades econômicas: a 

previsão de um grupo de atividades denominadas de “baixo risco” (também chamadas de 

“baixo risco A” pela Resolução CGSIM nº 51, de 2019) para as quais não há necessidade de 

quaisquer atos públicos de liberação de atividade econômica, nem mesmo licenciamento 

ambiental. 

Dito de outra forma, a DDLE abriu caminho para que atos normativos infralegais de 

abrangência nacional, notadamente a Resolução CGSIM nº 51, de 2019, e alterações 

posteriores, listassem atividades econômicas para as quais o poder público não pode exigir 

quaisquer atos como condição para o início e a continuação dos estabelecimentos e 

empreendimentos. No total, atualmente são 300 atividades econômicas nacionalmente 

dispensadas de licenciamento por meio da Resolução CGSIM nº 51, de 2019, alterada pelas 

resoluções: CGSIM nº 57, de 2020; CGSIM nº 59, de 2020 e CGSIM nº 68, de 2022. Dentre as 
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atividades dispensadas, 53 delas são do setor de indústrias de transformação. A liberalização 

inclui, neste caso: instalação, construção, operação, produção, funcionamento, bem como 

atividades, serviços, estabelecimentos, profissões, produtos, equipamentos, veículos e 

edificações das atividades econômicas. 

É preciso destacar que a DDLE facultou aos entes federativos que elaborassem suas 

próprias classificações de risco locais para fixação das atividades dispensadas de licenciamento. 

Caso o ente subnacional não exerça a prerrogativa de elaborar sua própria classificação de risco, 

aplica-se a normatização de risco nacional. Contudo, trata-se de uma inegável medida de 

desregulamentação do controle ambiental das atividades econômicas direcionada, sobretudo, 

para entes subnacionais.  

A exposição de motivos que justificou a proposta de Medida Provisória nº 881, de 2019, 

texto original da DDLE, preocupou-se em manifestar seu conceito de liberdade econômica, o 

qual remete aos direitos humanos clássicos e ao absolutismo: “liberdade econômica, em termos 

não-científicos, é a extensão da conquista humana do Estado de Direito e dos direitos humanos 

clássicos e todas as suas implicações, em oposição ao absolutismo, aplicada às relações 

econômicas” (BRASIL, 2019a). A mesma exposição de motivos cita, ainda, rankings 

internacionais de liberdade econômica para fundamentar, dentre outras medidas, a redução 

do campo de controle sobre atividades econômicas.   

Em tal cenário, é notória a pressão por reformas liberalizantes exercidas pelo Fundo 

Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, nas últimas décadas.  Segundo Soares (2020, p. 

57): “[...] as ideias neoliberais passam a ser incorporadas por instituições como o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional e aplicadas nos países que recorrem a estas 

organizações, como, por exemplo, nos países latino-americanos”. Ao discorrer sobre a exclusão 

das influências keynesianas do FMI no ano 1982, Harvey (2008, p. 29) cita que: “o FMI e o Banco 

Mundial se tornaram, a partir de então, centros de propagação e implantação do 

‘fundamentalismo do livre mercado’ e da ortodoxia neoliberal”, no contexto em que se passou 

a exigir reformas neoliberais em troca da rolagem da dívida. Com efeito, a proposta das 

instituições financeiras internacionais tem sido revalidar o projeto desenvolvimentista que vem 

em sucessivas crises desde a década de 1970. 

O objetivo deste artigo é discutir aportes teóricos sobre o influxo da mundialização 

financeira nas políticas ambientais estatais, sob o ponto de vista da diminuição da autonomia 
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dos países de economias dependentes e dos processos de retração das políticas públicas de 

controle ambiental das atividades econômicas. O artigo busca, ainda, identificar as 

contribuições teóricas que ajudam a entender o paralelismo entre o fenômeno da 

mundialização financeira, neoliberalismo e a pressão por reformas regulatórias econômicas e 

ambientais, tais como a ocorrida no Brasil através da Declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica, a partir do ano de 2019. No estudo é utilizada pesquisa documental em atos 

normativos, além de bibliográfica em livros, artigos científicos e demais fontes correlatas, como 

forma de encadear conceitos e coordenar a produção de conhecimento. 

 

2 MEIO AMBIENTE: UMA QUESTÃO DE MERCADO? 

 

A noção de que a escassez dos recursos naturais, necessários para os processos 

econômicos, ameaçaria a forma de vida humana tornou-se mais contundente na década de 

1970. A abordagem pessimista de obras como “Os limites do Crescimento”, também conhecida 

como Relatório Meadows, documento publicado em 1972 e promovido pelo Clube de Roma - 

grupo formado por líderes do setor industrial europeu, representou os primeiros passos rumo 

a uma nova problemática social: a questão do meio ambiente frente aos possíveis obstáculos 

para o crescimento econômico, abordando-se temas como aumento da população, escassez de 

recursos e poluição. A questão ambiental, nas décadas de 1960 e 1970, tinha sobretudo uma 

abordagem neomalthusiana “verde” (OLIVEIRA, 2012), na qual o aumento da população e o 

esgotamento do meio ambiente limitariam os horizontes para produção econômica e para a 

própria humanidade. 

De fato, a proposta de sobrestar o crescimento econômico levantada pelos teóricos de 

“Os limites do Crescimento” não foi uma solução que recebeu apoio unânime. Dentre as várias 

críticas, estavam fatores como: a desconsideração de questões políticas e econômicas, não 

previsão dos progressos tecnológicos e metodologia excessivamente ligada aos sistemas de 

predição computacional (OLIVEIRA, 2012). O que o Clube de Roma projetava, através do 

Relatório Meadows, não era “distribuir a riqueza já produzida mundialmente”, mas sim 

“congelar o crescimento para que as nações periféricas não atingissem o mesmo grau de 

desenvolvimento dos países mais ricos, e, por conseguinte, aumentasse a pressão sobre os 

‘recursos’ da natureza.” (OLIVEIRA, 2012). Então, uma das primeiras linhas de solução para o 
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meio ambiente foi interromper o crescimento nos países periféricos. Entretanto, o próprio 

mercado não ficaria de todo satisfeito com essa solução. 

O desafio de uma resposta à questão ambiental que pudesse contemplar também os 

países que não tinham atingido um nível maior de desenvolvimento motivou críticas ao 

Relatório Meadows, inclusive do próprio mercado. Neste sentido, o Relatório Brundtland 

(1987), também denominado “Nosso Futuro Comum”, fruto da Comissão Mundial da ONU 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, adotou uma linha argumentativa diferente do 

Relatório Meadows, pautando seu discurso na defesa do crescimento econômico nos países 

periféricos, da mesma forma que nos países centrais, conectando os hemisférios norte-sul 

numa relação de interdependência para superação de problemas locais.  (BRÜSEKE, 1995).  

É a partir do Relatório Brundtland, com a ideia de desenvolvimento sustentável, que se 

intensifica a absorção dos conceitos ambientais por parte dos mercados, de forma a 

ressignificar a atuação das economias com fundamento nesse novo discurso. Nos anos de 1990, 

ao perceberem a ideia do mercado verde, bem como as oportunidades do desenvolvimento 

sustentável, as empresas passaram a tratar de forma diferente a questão ambiental; não mais 

de forma negativa (LEIS; D’AMATO, 1998). Neste cenário, o Relatório Brundtland ensejou, no 

âmbito da ONU, outros documentos, programas e eventos que consolidaram o debate sobre 

ambientalismo na década de 1990, tais como a Agenda 21, a Carta da Terra, Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco-92). 

Não é objetivo do presente artigo o apanhado histórico sobre os vários documentos e 

eventos que marcaram as transformações do debate sobre o meio ambiente. Entretanto, o 

ponto importante ao se observar o Relatório Meadows e o Relatório Brundtland é que se pode 

notar o quanto a emergência da temática ambiental esteve umbilicalmente ligada a uma fase 

crítica do capitalismo. Os anos 1970 foram marcados pelo fim do acordo de Bretton Woods 

(1971), cujo encerramento “legitimou a estruturação de um padrão de riqueza subjugado ao 

plano das finanças, ao invés da produção e do emprego” (OLIVEIRA; MAIA; MARIANO, 2008, p. 

196), em um cenário de baixo crescimento econômico, inflação em alta e crise do Petróleo, que 

causou uma preocupação ainda maior nos mercados centrais quanto à organização econômica 

dos países periféricos e fornecedores de commodities.  
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A emergência do neoliberalismo foi acompanhada pelo surgimento do regime de 

acumulação flexível, “[...] no período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a 

incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo.” (HARVEY, 2002, p. 135). Assim, “a acumulação flexível [...] é marcada por um 

confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 2002, p. 

135). Desta forma, Harvey (2002) destaca que o capitalismo passou a se mostrar mais 

organizado do ponto de vista da dispersão territorial e da mobilidade geográfica, com o viés do 

comportamento flexível nos mercados.  

O Brasil e demais países que até década de 1970 ainda não haviam atingido o nível de 

industrialização e desenvolvimento dos países do centro foram penalizados, nos anos 1980 e 

1990, com a incumbência das dívidas externas com os bancos internacionais e com as reformas 

ávidas por superávits, a exemplo do Consenso de Washington. “A dívida levou a um forte 

crescimento da dominação econômica e política dos países capitalistas centrais sobre os da 

periferia” (CHESNAIS, 2005, p. 40). Nesse ínterim, as soluções para o meio ambiente 

prosseguiram como uma forma de conciliar a problemática ambiental com as necessidades 

mutáveis dos mercados e se adequando ao neoliberalismo vigente.  

Observando-se brevemente a dinâmica entre as transformações do capitalismo e a 

questão ambiental, percebe-se que a problematização para o meio ambiente emergiu como 

resposta a um momento de crise do capitalismo. Segundo Acselrad (2002, p. 50), “empresas e 

governos tendem a propugnar ações da chamada ‘modernização ecológica’, destinadas 

essencialmente a promover ganhos de eficiência e a ativar mercados”. Esses atores, públicos e 

privados, agem na lógica econômica, imputando ao mercado a prerrogativa e know-how para 

solução da degradação ambiental, “poupando” os recursos do meio ambiente e criando 

mercados para a chegada de inovações consideradas verdes, ou limpas (ACSELRAD, 2002). Ao 

analisar os trabalhos da comissão Brundtland (1987), Alier (1997, p. 10) destaca que “o 

ecologismo tecnocrático internacional evidencia a pobreza como causa da degradação 

ambiental [...]”. Este fato, de certa forma, acompanha toda a temática ambiental e não pode 

ser desprezado quando da análise atual sobre o papel do Estado na política ambiental frente à 

globalização e à mundialização.  
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3 CAPITAL MUNDIALIZADO E REFORMAS PERIFÉRICAS 

 

O recente aprofundamento dos problemas de desigualdade ambiental é 

contemporâneo à intensificação da mundialização do capital e ao surgimento de novas formas 

de negócios através da liberalização econômica transnacional. No dizer de Acselrad (2013, p. 

63): “[...] é sabidamente para as regiões pobres que se têm dirigido, notadamente após a 

liberalização das economias, os empreendimentos econômicos mais danosos em termos 

ambientais.” 

Para Chesnais (2017, p. 185), a expressão “mundialização do capital” representa “o 

quadro político e institucional no qual um modo específico de funcionamento do capitalismo 

foi se construindo desde o início dos anos 80, em decorrência das políticas de liberalização e de 

desregulamentação [...]”. Faz-se necessário destacar que “a mundialização impõe ainda, aos 

países que dela não participam diretamente, um sistema de adesão” (MIRANDA, 2004, p. 48), 

que cobra dos governos um comportamento ajustado e sistemático referente à liberalização e 

à desregulamentação. “O sistema de adesão é também uma forma coercitiva dos Estados se 

adaptarem ao novo padrão econômico mundial” (MIRANDA, 2004, p. 48). 

Segundo Chesnais (2001, p. 10), “os fundamentos da mundialização atual são tanto 

políticos como econômicos”. O argumento de que é possível excluir o fenômeno do Estado das 

circunstâncias do mercado é uma versão contada pelo neoliberalismo e a ideia de que a 

mundialização é um “desenvolvimento natural” deve ser recusada (CHESNAIS, 2001). Desta 

forma, a hegemonia do que se costuma chamar de mercado não seria possível sem as 

intervenções políticas dos países que dominam o cenário do capitalismo internacional 

(CHESNAIS, 2001). Neste cenário, o Estado continua conduzindo o processo de 

desregulamentação, produzindo as condições para ampliação das possibilidades lucrativas para 

o capital financeiro e seus braços produtivos.  

Dentro do fenômeno da mundialização, Chesnais (2005) considera que a 

desregulamentação não é somente aquela referente aos movimentos de capitais, mas também 

a desregulamentação do comércio e dos investimentos diretos. Para o autor, uma das formas 

de abordar a desregulamentação é “[...] a partir das promessas feitas pelos apologistas do 

neoliberalismo em matéria de crescimento, de emprego e de bem-estar.” (CHESNAIS, 2005, p. 

56). No contexto ambiental, é importante notar o paralelismo entre as promessas nas várias 
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frentes neoliberais. As promessas de crescimento, de emprego e de bem-estar também se 

repetem, como um mantra, em relação ao meio ambiente. 

A temática da desregulamentação esteve presente nas agendas de reformas 

apresentadas aos países periféricos, como o Brasil, ao longo da década de 1990 e adiante, sob 

a forma de obrigações em face das dívidas e dos novos empréstimos tomados junto a 

instituições financeiras internacionais. Aos ajustes macroeconômicos que marcaram o início 

dos anos 1990 (consenso de Washington) atualmente se somam agendas microeconômicas 

que, a pretexto de que haja melhorias no “ambiente de negócios” e desburocratização da 

administração pública, promovem a redução do controle social e estatal sobre as atividades 

econômicas, permitindo a liberalização e a redução da responsabilização pelos eventuais danos 

causados à coletividade. 

Em relação às agendas atuais de reformas para desregulamentação, é fundamental a 

percepção de que o regime de acumulação, predominantemente financeiro, mudou o 

funcionamento do capitalismo, abrindo frente em uma nova etapa de “mundialização do 

capital”. Nesta etapa, um dos fenômenos marcantes é o “papel ‘regulador’ das finanças” 

(CHESNAIS, 2001, p. 16) efetivado, dentre outras formas, “[...] pela força dos mecanismos que 

ela faz pesar sobre os governos para lhes impedir de sustentar as taxas de investimentos e para 

empurrá-los à privatização e à desregulamentação” (CHESNAIS, 2001, p. 17). 

As reformas e agendas mundiais de desregulamentação e de liberalização têm um 

impacto peculiar no contexto dos países periféricos, principalmente nos segmentos da 

sociedade que estão, de forma passiva, a suportar as consequências da recessão da atividade 

reguladora do Estado: 

 
Com as reformas liberalizantes, a cidadania foi ressignificada – em lugar de sujeitos de 
direitos surge a figura do usuário de serviços. Com a erosão da esfera política, os 
direitos viram uma ficção retórica, não podem ser formulados, reivindicados por 
mediações e negociações. No caso das políticas sociais, trata-se de satisfazer 
necessidades e não de garantir direitos. No caso das políticas ambientais, trata-se de 
não se opor obstáculos ao crescimento a qualquer custo, mesmo ao custo da 
flexibilização de normas e direitos. (ACSELRAD, 2013, p. 66). 

 

O “capital-dinheiro” e a “mundialização financeira” acarretam, na visão de Chesnais 

(2005), a sucessão de fatores viciosos como "punções das finanças sobre os investimentos 

público e privado, ‘redução do Estado’ e mobilidade internacional do capital” (CHESNAIS, 2005, 

p. 18). A questão da redução do controle estatal sobre as atividades econômicas se reporta 
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diretamente às agendas desregulamentatórias, que não se restringem à quebra das amarras 

locacionais dos capitais, mas também dizem respeito à desregulamentação das atividades 

econômicas, no âmbito da microeconomia. “A propensão do capital portador de juros para 

demandar da economia ‘mais do que ela pode dar’ é uma consequência de sua exterioridade à 

produção” (CHESNAIS, 2005, p. 61). Essa propensão do capital rentista para controlar e para 

demandar cada vez mais dos próprios setores produtivos, comandando suas ações, também 

“tende a modelar a sociedade contemporânea no conjunto de suas determinações” (CHESNAIS, 

2005, p. 61). O início da lógica financeira não alterou a visão desenvolvimentista que pautou as 

agendas ambientais pelas promessas de emprego, crescimento e bem-estar. Justificados no 

discurso da melhoria do ambiente de negócios locais, continuam as pautas de 

desregulamentação econômica e ambiental, assim como continua o clamor por redução do 

controle estatal sobre as atividades econômicas.  

 

4 DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA: RETÓRICA LIBERALIZANTE E 
PROMESSAS DE BEM-ESTAR 

 

A liberdade defendida pela DDLE e consubstanciada na previsão de atividades 

econômicas postas fora do controle prévio e da regulação do poder público significa, sobretudo, 

a salvaguarda da garantia à não intervenção do Estado em certas áreas. Na exposição de 

motivos que justificou a proposta do texto original da DDLE é possível ler que a edição da 

medida possibilitaria “que os processos de desestatização, e de desenvolvimento do País, 

obtenham o melhor resultado possível para a União, bem como para os Estados, Distrito Federal 

e Municípios que estão [...] promovendo políticas similares[...]” (BRASIL, 2019a). 

Nesse trecho, resta muito claramente identificável a intenção de promover a redução 

do controle do Estado sobre a atividade econômica, de forma a endereçar comandos verticais 

descendentes para os entes subnacionais, no intuito de que os Estados e Municípios endossem 

as políticas de desregulamentação. Outrossim, o discurso presente na citada exposição de 

motivos também cita, reiteradas vezes, o argumento do desenvolvimento: “liberdade 

econômica é cientificamente um fator necessário e preponderante para o desenvolvimento e 

crescimento econômico de um país” (BRASIL, 2019a). Outro argumento, do mesmo modo, 

presente no discurso neoliberal reformista e na exposição da DDLE é o de que a implantação de 

“medidas de controle e diminuição do aparelho burocrático buscam aproximar o Brasil do 
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mesmo ambiente de negócios de países desenvolvidos” (BRASIL, 2019a). Os termos e 

expressões como desenvolvimento, ambiente de negócios, desburocratização e “proteção 

contra a intervenção estatal” se repetem numa ciranda que tenta asseverar a convicção de que 

o Estado é invariavelmente lento, moroso, ineficiente, constituindo-se em um empecilho para 

o desenvolvimento e para o bem-estar da sociedade.  

O motor para reformas do tipo promovido pela DDLE mostra-se similar ao presente no 

processo de mundialização financeira, no qual uma das faces é a diminuição do controle do 

Estado sobre o setor econômico. O “capital-dinheiro” continua ditando as regras, endereçando 

comandos para os países periféricos, como o Brasil, que convalidam, aceitam e 

institucionalizam as reformas propostas por instituições financeiras internacionais. A lógica 

financeira mudou as regras do jogo, as agendas ambientais parecem estar mais específicas, com 

enfoques microeconômicos, intensificando os processos de desregulamentação do nacional 

para o local, como foi o exemplo da DDLE. 

A agenda reformista para os países periféricos proposta em 1990 pelo Consenso de 

Washington, baseada na disciplina fiscal, política monetária firme, altas taxas de juros, câmbio 

desvalorizado, privatização, liberalização e desregulamentação (PEREIRA, 1992), continua em 

voga através das atualizações dos pacotes de ajustes macroeconômicos, adicionados agora de 

reformas microeconômicas, a exemplo do relatório Doing Business (BANCO MUNDIAL, 2021), 

mantido pelo Banco Mundial, que avalia os entes subnacionais brasileiros publicando rankings 

para incentivar a competição interna pela desregulamentação em áreas como o licenciamento 

ambiental de atividades econômicas. 

Assim, sob a justificativa de proteção da liberdade econômica, no Brasil há o sucessivo 

ímpeto de reformulação das regras nacionais sobre a matriz de risco das atividades econômicas, 

impactando profundamente nas políticas públicas ambientais licenciatórias e fiscalizatórias. 

Neste contexto de “integração mais estreita do território brasileiro aos circuitos do capital 

mundializado” (ACSELRAD, 2010, p. 112) é relevante questionar-se sobre o verdadeiro papel 

das políticas públicas regulatórias para o meio ambiente e buscar respostas sobre como o 

Estado brasileiro atua frente ao risco ambiental das atividades econômicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de retração das políticas públicas de controle ambiental das atividades 

econômicas é paralelo ao fenômeno da mundialização financeira e das reformas neoliberais. 

Neste artigo, identificou-se que a questão ambiental, desde o surgimento das primeiras teorias 

problematizadoras, em especial na década de 1970 com o Relatório Meadow, já se encontrava 

direcionada para resolução de antagonismos e crises dentro do capitalismo vigente à época. 

Na era da mundialização, a desregulamentação tanto é financeira, para “mobilidade 

internacional do capital”, quanto é a desregulamentação do comércio e dos investimentos 

diretos, exigindo a retração do Estado inclusive na questão do controle ambiental. 

Na atual conjuntura, o Estado brasileiro tem atuado de forma a compelir a sociedade a 

suportar maiores riscos ambientais frente às atividades econômicas. É própria do Estado a 

prerrogativa de sancionar e institucionalizar os riscos, tendo em vista os custos e benefícios que 

podem ser esperados para a sociedade. Entretanto, se há um ímpeto institucional de se tolerar 

mais riscos, é importante buscar respostas sobre os objetivos e motivações de tal movimento 

e se ele realmente importa em ganhos e vantagens para a sociedade. Por tudo isso, continua 

urgente prosseguir buscando elucidar como o Estado brasileiro atua frente ao risco ambiental 

das atividades econômicas. 
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