


pudessem ser resolvidos. Gostaria de
parar o aquecimento global, acabar com
as guerras civis, erradicar as doenças
infecciosas e a desnutrição, derrubar as
barreiras ao livre-comércio, dar água lim-
pa e condições menos insalubres para as
pessoas. Já que não vamos resolver todos
os problemas ao mesmo tempo agora,
precisamos decidir as prioridades.

ÉPOCA - E como fazemos essa escolha?
Lomborg - No livro, analiso o que po-
demos fazer com o Protocolo de Kyoto
(que prevê a redução das emissões de
gás carbônico). É surpreendentemente
pouco a um custo surpreendentemente
alto. Se os Estados Unidos e a Austrália
participassem e todos os já envolvidos
cumprissem suas promessas, o Protocolo
de Kyoto custaria US$ 180 bilhões por
ano e adiaria o aquecimento global no
final do século por sete dias. Isso não é
muito. Mesmo se nós prolongássemos a
redução nas emissões pelo resto do sé-
culo, o adiamento seria só de cinco anos.
Na realidade, o protocolo traz benefícios,
mas não muitos. Estou envolvido em
algo chamado Consenso de Copenhague,
que reúne alguns dos mais importantes
economistas, para analisar o que se atinge
com as diferentes ações no mundo. Eles
estimam que se você gastar US$ l com o
Protocolo de Kyoto, o benefício será de 30
centavos. A maioria das pessoas conside-
raria isso um acordo ruim. Compare com
o que se pode fazer contra a dissemina-
ção e pela prevenção do vírus da aids na
África subsaariana, em que cada dólar
gera outros 40 em benefícios.

ÉPOCA - Com as mudanças do clima, há
grandes incertezas. Mas as conseqüências
de não agir também são imensas. E se
nós não pudermos esperar para fazer as
comparações econômicas?
Lomborg - É importante dizer que
definitivamente há certas conseqüên-
cias em jogo. Mas não está claro se o
aquecimento global seria mais grave que
outras ameaças. Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde, 150 mil pessoas
morrem por ano por causa das mudan-
ças do clima, e isso vai piorar. Enquanto
isso, 15 milhões de pessoas morrem de
doenças infecciosas facilmente curáveis.

Não sabemos os efeitos de não fazer nada
contra a aids. Especialistas dizem que,
se não fizermos nada quanto à crise da
aids na África, nós veremos o colapso
do continente. Seria um paraíso para o
terrorismo, um lugar onde poderíamos
ter armas nucleares e biológicas. É fácil
imaginar o pior cenário possível. Não
digo para não termos cuidado, mas nós
não sabemos tudo sobre muitas coisas e
temos de escolher em que vamos investir
nosso dinheiro no próximo ano.

ÉPOCA - Qual seria uma idéia inteligente
para lidar com o aquecimento global?
Lomborg - Até agora, nossas decisões
sobre isso são basicamente promessas
não cumpridas. Mesmo quando as
concretizamos, elas são ineficientes. Veja
a conferência de 1992 no Rio de Janeiro.

Os países desenvolvidos se comprome-
teram a chegar ao ano 2000 com os ní-
veis de emissões de 1990 e ficaram 12%
acima disso. Em 1997, o compromisso
foi ficar 5% abaixo dos níveis de 1990 e
nós provavelmente ficaremos 20%
acima. Essencialmente, o que nós
fizemos foi repetidamente prometer
cada vez mais e fazer cada vez menos.
Não estou certo de que fazer promessas
cada vez maiores é a abordagem
correta, como a maioria defende.

ÉPOCA - O que o senhor sugere?
Lomborg - Minha solução é focar na
pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologias de fontes de energia que não
emitam carbono. Precisamos tornar

as soluções mais baratas. Atualmente,
energia solar custa dez vezes mais que
combustíveis fósseis. Isso quer dizer que
alguns ricos em países ricos vão instalar
painéis solares para mostrar como são
pessoas boas. Mas a maioria não o fará. E
ninguém, ou pouquíssima gente, o fará
em países pobres. Precisamos investir para
que os painéis sejam baratos e possam
competir com combustíveis fósseis.

ÉPOCA - O senhor calcula que o
aquecimento global deve reduzir as mortes
no inverno dos países mais frios.
Por outro lado, isso não seria desastroso
para países tropicais como o Brasil?
Lomborg - Na verdade, dados sobre São
Paulo mostram que temperaturas mais
altas levarão a menos mortes em geral
na região. Não sei quanto à Amazônia.
Temos dados escassos sobre países em
desenvolvimento. A razão desse resul-
tado é que a temperatura ideal para a
maioria das sociedades é bem próxima
da temperatura média do verão. Rara-
mente essa média é ultrapassada.

ÉPOCA - Como o senhor gostaria
de ser lembrado?
Lomborg - Gostaria de saber que contribuí
para uma grande discussão da humanida-
de sobre o que fazer primeiro. Al Gore diz
para encararmos as mudanças climáticas
como a missão de nossa geração. Diz que
é para pensarmos em como queremos ser
lembrados por nossos filhos e netos, não
só enquanto indivíduos, mas enquanto
geração. Aparentemente, ele quer ser
lembrado por ter feito o Protocolo de
Kyoto ou até mais que isso. Mas me
surpreende que ele queira ser lembrado
por ter gastado US$ 180 bilhões por ano
sem ter gerado virtualmente nenhum
beneficio para daqui a cem anos. A ONU
estima que, com a metade dessa quan-
tia, podemos resolver todos os nossos
principais problemas, como dar acesso a
água potável, boas condições sanitárias,
cuidados de saúde básicos e educação para
todos os seres humanos do planeta.
Eu preferiria ser lembrado por isso.
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