
temos condições de fazer é pagar o preço por não fazer nada",
essa é a posição de lan Lowe, presidente da Australian Conser-
vation Foundation e professor de ciência, tecnologia e socie-
dade da Griffith University, em Brisbane.

Em entrevista à revista Idéia Socioambiental, Lowe critica a
obsessão por mercados, que alimenta a exploração predatória de
recursos naturais necessários ao bem estar das gerações futuras
e a carência de lideranças globais no campo da sustentabilidade.

Para o professor, os caminhos para frear o aquecimento glo-
bal já são conhecidos. Segundo ele, podemos usar fontes de
energia renováveis, providenciar comida, água e abrigo para to-
dos os seres humanos. Basta, no entanto, que haja vontade po-
lítica e organização social.

IS - Qual a importância de ferramentas para mensurar os serviços
ambientais?
IL - Sabemos o que precisa ser feito. Na Austrália, por exemplo,
estamos desenvolvendo um sistema nacional de contas. Histori-
camente, contas nacionais tratam apenas de dinheiro. Estamos
produzindo dinheiro com a destruição de recursos naturais.
Então, precisamos de contas nacionais que incluam capital social
e ambiental. Assim, tomamos decisões inteligentes. Enquanto
geramos desenvolvimento econômico, arcamos com um custo
econômico em termos sociais e naturais. Para resolver isso, pre-
cisamos em primeiro lugar, de uma avaliação de tripple bottom
Une. No momento, em qualquer processo, avaliamos muito bem
a parte financeira. Avaliamos superficialmente a perspectiva
ambiental e quase nunca prestamos atenção à questão social. Te-
mos que olhar o todo, os problemas que temos agora são todos
resultantes de uma visão fragmentada e nada sistêmica.

IS - Qual a sua opinião sobre a discussão econômica em torno da
mudança climática?
IL-Temos que reconhecer que em termos econômicos, o custo
que a mudança climática causará é muito maior do que o de
tentar detê-la. Algumas pessoas argumentam que não podemos
nos dar ao luxo de gastar dinheiro para frear o aquecimento glo-
bal. Na verdade, o que não temos condições de fazer é pagar o
preço por não fazer nada. Se desestabilizarmos a camada de gelo
da Groenlândia, o nível do mar aumentará sete metros. Grande
parte das maiores cidades do mundo vão se tornar inviáveis
economicamente. O custo disso é incalculável. Outro ponto a

ser considerado pela maior parte das nações é que as soluções
sustentáveis são boas para o desenvolvimento econômico,
para criar empregos e para melhorar a eficiência de qualquer
processo. Isso é bom para a sociedade, para a economia e para
o meio ambiente.

IS - Nesse momento, enfrentamos crise ambiental e outra financeira,
você é otimista em relação às soluções para esses quadros?
IL- A situação é grave demais para tomar uma posição pessi-
mista. A principal questão é se temos a vontade política ou se as
instituições sociais estão preparadas para essa tarefa. Sabemos o
que precisa ser feito, podemos usar fontes de energia renováveis
em todo o mundo, podemos providenciar comida, água e abri-
go para todos os seres humanos, caso realmente quiséssemos
fazê-lo. Porém, no momento falta vontade política e organização
social. O ponto de se estabelecer um diálogo mundial, como se
tenta estabelecer, juntando o norte e o sul, produtores e con-
sumidores, pessoas do interior e das cidades para construir de
forma inteligente uma sociedade global sustentável.

IS - O senhor acredita que as crises econômica, ambiental e social
estão de alguma maneira relacionadas à falta de lideranças globais
no campo da sustentabilidade?
IL- Não temos nenhuma liderança. Os Estados Unidos, nação
vista como líder em muitos assuntos faz parte do problema
ao invés de ser parte da solução e os outros países não fazem
o suficiente para acelerar a transição de modelo. O problema
fundamental é que existe uma obsessão por mercados por parte
das nações, essa obsessão nos faz desperdiçar o petróleo que
seria necessário para gerações futuras. Precisamos desenvolver
uma visão de longo prazo. Tenho fé na capacidade das pessoas
comuns de enxergarem que faz sentido mudar as coisas agora
para o bem das nossas crianças. O principal problema até agora
é que as pessoas estão conduzindo os líderes, mas as lideranças
estão resistentes. Porém, quando as pessoas tomam a frente,
dolorosamente, os líderes precisam segui-las.

izem que não podemos nos dar ao luxo de gastar dinhei-
ro para frear o aquecimento global. Na verdade, o que não
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