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A hora da economia verde
A parti r da velha máxima de que as crises geram oportunidades, pode-se

afirmar que o mundo tem, neste momento, uma boa oportunidade para

valorizar o tema da economia verde e, mais do que isto, colocá-lo no

topo da Agenda Mundial. É pegar ou largar.

Líderes e analistas de diversos matizes, aqui e acolá, são unânimes na

avaliação de que a crise financeira mundial vai "puxar", ainda mais, a questão
- vital - da sustentabilidade e do aquecimento global. O fato concreto, da maior

importância histórica, é que se está produzindo um novo consenso em torno da

possibilidade de superação do velho paradoxo "crescimento versus sustentabi-
lidade".

O ex-vice-presidente americano Al Gore, por exemplo, vaticina: "Os ou-

sados passos necessários para resolver a crise climática são os mesmos que

precisam ser tomados para resolver a crise econômica e a crise de segurança

energética" (O Estado de S. Paulo, 16/11/08). Com efeito, o volume maciço de

investimentos necessários para reverter os problemas de liquidez e solvência dos

bancos e das empresas, e para criar empregos e reanimar as economias, pode

(e deve) ser direcionado para inovações tecnológicas energéticas, com vistas ao

objetivo maior de produzir, transmitir e distribuir energias renováveis.

É possível superar o paradoxo
crescimento versus sustentabilidade

Nesta mesma direção, Michael Shellenberger, presidente e estrategis-

ta político da organização ambientalista The Breakthrough Institute, defen-
de grandes investimentos estatais em tecnologia, infra-estrutura e educação.

Investimento que deve ser feito em tecnologia para baratear energia limpa.

Por exemplo, investimentos em: (a) captura e armazenamento de carbono ; (b)

energia solar; (c) construção de linhas de transmissão para trazer energia eólica

para áreas urbanas; (d) biocombustíveis; (e) energia geotérmica.

Segundo ele, assim como os EUA investiram bilhões de dólares para re-

construir a Europa após a Segunda Guerra Mundial, agora se deveria investir

a partir de 100 bilhões de dólares por ano, nos países desenvolvidos e nas eco-

nomias emergentes, numa grande aliança global pela inovação tecnológica vol-

tada para a energia limpa. Estes investimentos seriam centrados em 20 países,

para começar, cobrindo aproximadamente 80% das emissões do mundo (Época,

24/11/08).



Neste contexto, o Brasil tem

um papel central. Primeiro, pela im-

portância da Amazônia no processo

de contenção dos fluxos dos gases de

efeito estufa. Quer dizer, o processo

de evitar que a temperatura média

da atmosfera planetária se aqueça

mais que 2° C, conforme alerta da

maior autoridade mundial sobre a

crise climática, o Painel Intergo-

vernamental de Mudança Climática

(IPCC).

Segundo, pela tecnologia de

ponta do etanol brasileiro, que deveria

levar o Brasil a ajudar outros países

com o seu etanol, inclusive os EUA. E

terceiro pela importância do Brasil na

produção de alimentos.

O novo consenso está em curso.

A Inglaterra inova mais uma vez nes-

te campo da sustentabilidade e acaba

de criar um segundo orçamento nacio-

nal, além do financeiro, expresso em

toneladas de gás carbônico (CO 2), e

não em libras esterlinas. O país criou

e aprovou uma lei de mudança climá-

tica e vai instalar um comitê de mu-

dança climática, um órgão indepen-

dente que vai monitorar a busca das

metas de redução de gases do efeito

estufa. Uma boa idéia a ser copiada

pelo Brasil, não?

Na direção deste novo consenso,

é preciso ousadia, coragem, criativi-

dade e cooperação global.

Para começar, a produção deste

novo consenso requer, também, que as

idéias ambientalistas entrem no cam-

po da política de possibilidades, como

defendido pelo próprio Shellenberger

e por seu parceiro Ted Nordhaus, am-

bos agraciados pela revista Time com

o prêmio Heróis do Ambientalismo de

2008.

Isto é, é preciso ir além da solu-

ção de limitar a poluição e a invasão

humana, que é uma solução necessá-

ria mas não mais suficiente. Agora, é

preciso, também, fazer propostas no

campo da inovação tecnológica volta-

da para a produção de fontes de ener-

gia limpa.

Nesta direção da política de pos-

sibilidades, o Brasil precisa avançar

muito. O Plano Nacional contra as

Mudanças Climáticas parece estar

longe disto. Com perspicácia, a colu-

nista Miriam Leitão mostrou, basea-

da em depoimentos de especialistas da

área, que o plano não leva em conta

os alertas de ambientalistas e clima-

tologistas sobre os riscos do planeta,

na medida em que não aceita metas

internacionais de redução de emissões

brasileiras. Ela classifica a posição de

míope: "A humanidade não pode re-

duzir o estoque (de estragos ambien-

tais), mas pode reduzir o fluxo. E no

fluxo dos gases de efeito estufa nós so-

mos, infelizmente, grandes" (O Globo,

30/11/08).

Na linha da lei inglesa das mu-

danças climáticas, há que se puxar o

freio de mão e produzir um plano di-

retor de desenvolvimento sustentável.

Para começar, é preciso, logo, logo,

construir um novo zoneamento econô-

mico-ecológico, ao lado de metas de

redução da emissão de gases e de ino-

vações tecnológicas para a produção

de energia limpa. CD

Deve-se

apostar

em inovação

tecnológica

para a

produção

de fontes

de energia

limpa.
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