
"uma manhã fria e chuvosa de
abril, Roger Agnelli, presidente

da Vale; José Rubens de La Rosa, pre-
sidente da Marcopolo; José Eduardo
Sabó, do Grupo Sabó; e Roberto Duaili-
bi, o D da DPZ, engrossavam uma pla-
téia formada por cerca de 100 empre-
sários, professores e pesquisadores de
várias partes do mundo que foi a Nova
York ouvir, na Universidade Columbia,
o economista americano Jeffrey Sachs.
O polêmico diretor do Instituto da Terra
da Universidade Columbia apontou os
desafios que a economia global enfren-
ta em função do crescimento acelerado
da população, da pobreza extrema e da
escassez de recursos naturais, temas
abordados em seu novo livro, Common
Wealth - Economicsfora Crowdeá Planei
(algo como "Riqueza comum - Econo-
mia para um planeta superpopuloso").

Com a desenvoltura de quem fez
um documentário com a atriz Angelina
Jolie e circula com Bono Vox e Madon-
na, Sachs disse que o crescimento da
economia mundial, que dobra de tama-
nho a cada 14 anos, tem exigido muito
da Terra. "Se continuarmos a fazer ne-

gócios nos atuais moldes, o planeta não
irá suportar", afirmou Sachs à platéia.

Mas como fortalecer a economia,
encontrar recursos naturais, manter a
estabilidade política e ainda garantir a
inclusão de todos no mundo globaliza-
do? Sachs parece ter respostas. Ou, pelo
menos, uma proposta, ainda que sim-
plista aos olhos de alguns colegas, como
William Easterly, ex-Banco Mundial.
Jeffrey Sachs propõe quatro grandes
metas para reverter as ameaças globais.
A primeira é usar sistemas sustentáveis
para a geração de energia e a exploração
da terra, além do uso de recursos natu-

rais que sejam capazes de minimizar
as conseqüências da mudança climá-
tica. A segunda propõe a estabilização
da população mundial em 8 bilhões de
pessoas ou abaixo disso até 2050, por
meio de uma redução voluntária das
taxas de natalidade. A terceira suge-
re acabar com a pobreza extrema até
202.5 e reduzir a desigualdade social,
inclusive nos países ricos. E a quarta
pressupõe adotar nova abordagem
para os problemas globais, baseada na
cooperação entre as nações e no dina-
mismo do setor não-governamental.

"Vivemos o paradoxo de uma eco-
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nornia global unificada e uma socie-
dade global dividida", afirmou Sachs,
retornando uma de suas grandes de-
savenças intelectuais com Thomas
Friedman, autor do best-seller O Mun-
do É Plano. "Tom sabe que o mundo não
é plano. A exclusão e a desigualdade
social existem e são a maior ameaça à
cooperação entre as nações", diz Sachs.

Segundo Sachs, a solução para os
problemas não exige altos investimen-
tos. A conversão do atual sistema glo-
bal de energia, por exemplo, para urna
fonte renovável, custaria menos de 1%
do que o mundo já gasta anualmente
com energia. A adoção de uma ampla
política de controle de natalidade, para
desacelerar o rápido crescimento da
população nos países mais pobres, exi-
giria menos de 0,1% da renda anual dos
países ricos. E o fim da extrema pobre-
za demandaria menos de 1% da renda
dos países ricos. "O problema não é a
falta de soluções razoáveis e a custos
baixos, mas a dificuldade de imple-
mentar a cooperação global para colo-
car as ações em andamento", diz Sachs.

Duas vezes indicado pela revista
Time como um dos 100 líderes mais
importantes do mundo, Jeffrey Sachs
falou a Época NEGÓCIOS, após sua
palestra em Nova York. Veja, abai-
xo, os principais trechos da conversa.

O que o faz pensar que o mundo será
mais cooperativo? Existem inicia-
tivas práticas de cooperação que po-
demos seguir para atacar problemas
como a redução das emissões de dió-
xido de carbono, o acesso aos serviços
básicos por parte da população mais
pobre ou a obtenção de mais eficiência
energética. Se continuarmos a fazer
apenas o que já fazemos, vamos ter de
encarar mais escassez, mais conflitos
para a extração de petróleo ou outros
recursos e aumento das agressões ao
clima para a produção de alimentos.

Por isso, não vejo nenhuma outra al-
ternativa senão a de passarmos a coo-
perar mais uns com os outros. A coo-
peração c vital nesses desafios globais.

O senhor afirma que a China merece
elogios por ter conseguido a inser-
ção de milhares de pessoas na eco-
nomia. Mas o país tem problemas
sociais, trabalhistas e ambientais.
A China é um mau exemplo para o
mundo? Não acho um mau exemplo.
Mas vejo que eles precisam reforçar
algumas atividades. Por muito tempo

a China priorizou a industrialização
sem prestar atenção às questões am-
bientais. Hoje há tanta poluição que o
fornecimento de água para as maiores
cidades passa por uma tremenda crise.
Os chineses começam a entender que
esse é um assunto que precisa ser in-
corporado aos programas de desenvol-
vimento. Os chineses estão começando
a reorientar as políticas. E estão conse-
guindo várias coisas legais, como a re-
dução da pobreza. Gerir um país com
1,3 bilhão de pessoas não é fácil. Mas, de
uma forma geral, observo que a China
está fazendo uma série de correções e
ajustes, e que há perspectivas de me-
lhorar a vida da maioria dos chineses.

A educação não é também uma for-
ma de minimizar os problemas? Não
há dúvida que universalizar a educação
básica é crucial e deve ser prioridade.
Uma das coisas mais importantes que
aconteceram no Brasil foi a melhoria no
ensino médio, que começou com Fer-
nando Henrique Cardoso e que conti-
nua no governo Lula. Há no Brasil mais
oportunidades para a sociedade, mas
o país ainda precisa investir muito em
ensino. São necessários também gran-
des investimentos em ciência, tecnolo-
gia e pesquisa de alto nível. Isso é cru-
cial para o Brasil continuar competitivo
no cenário global, como acontece com a
Embraer, o etanol, a mineração e a ener-
gia. O número de artigos científicos
publicados por brasileiros tem crescido
muito. Eu diria 'faça um grande investi-
mento para garantir o acesso à universi-
dade'. No mínimo para o ensino médio,
mas também para o ensino superior.
Educação é extremamente estratégi-
co e é uma responsabilidade pública.
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Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 16, p. 22-24, jun. 2008.




