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melhor tecnologia que a espécie humana já inventou para combater
o aquecimento global se chama crise econômica. É fácil entender por
quê. Ao longo da história, há uma relação inequívoca entre a pros-
peridade e a quantidade de gás carbônico despejado na atmosfera.
Crescimento econômico significa mais fábricas, mais emprego, mais

ente indo de carro para o trabalho, mais consumo de energia, mais queima
de petróleo e gás - e, do jeito como o mundo funciona, mais poluentes no ar.

Até hoje, nenhuma tecnologia verde foi
f capaz de reduzir tanto as emissões de ga-
ses causadores do efeito estufa quanto uma

recessão. A queda na atividade econômica
reduz o consumo de petróleo e carvão, a pro-

dução de soja, de gado e a derrubada das árvores que
retiram o carbono do ar. Quando ocorre uma crise
na indústria, então, o efeito é cristalino. De todos os
países que assinaram o Protocolo de Kyoto, os que
obtiveram maiores níveis de redução de suas emissões
de gases foram aqueles cujo complexo industrial im-
plodiu com o fim do comunismo: Ucrânia, Lituânia,
Estônia, Letônia, Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia,
Eslováquia e República Tcheca. A Rússia só resolveu
ratificar Kyoto em 2004, ao perceber que facilmente
atingiria os índices estabelecidos no acordo até 2012,
pois as reduções se baseavam em dados anteriores ao
colapso da União Soviética.

A crise que a economia global atravessa hoje terá,
portanto, um efeito colateral benéfico sobre as emissões
de carbono. Fábricas já fecham suas portas na China,
cuja energia está baseada no carvão, um dos maiores
poluentes da Terra. Desempregados, os americanos
deixam de se deslocar para o trabalho e gastam me-

nos petróleo, outro símbolo de nossa economia suja. A
queda no consumo brasileiro deixa de exercer pressão
sobre nossos produtores de soja e gado para derrubar
a Amazônia. Tudo isso resultará, sem a menor dúvida,
em algum alívio para a atmosfera.

Mas ninguém pode defender racionalmente a redu-
ção da atividade econômica - em outras palavras, a
pobreza - como uma política climática para o planeta
(muito embora essa idéia, ou alguma variante dela,
passe pela mente de certos ambientalistas). Os go-
vernantes e o setor privado de qualquer país sempre
preferem a prosperidade. Compreensivelmente, eles
querem gerar emprego, atrair investimentos e pro-
mover o crescimento. Em tempos de crise econômica,
o setor mais cortejado pelas autoridades costuma ser
aquele que simboliza nossa dependência dos com-
bustíveis fósseis: os produtores de automóveis. Todo
governo quer ver mais gente comprando carro. Nos
Estados Unidos, o presidente Barack Obama faz de
tudo para tentar salvar a decrépita indústria de De-
troit da bancarrota. No Brasil, o Ministério da Fazen-
da reduz impostos para estimular a venda de carros,
e o Banco Central comemora a retomada nos índices
automotivos como um sinal de que o país começa a
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reagir à crise global. Ora, se há mais gente andando
de carro e consumindo gasolina, haverá mais carbono
no ar. Eis, portanto, o paradoxo central que vive nosso
planeta; ninguém quer recessão - e ninguém deseja
a catástrofe ambiental. Será que precisamos escolher
entre esses dois flagelos?

As nações da Terra se preparam para firmar em Co-
penhague, no final deste ano, mais um acordo climático
global, o sucessor do Protocolo de Kyoto. E chegou o
momento de dizer com clareza: Kyoto fracassou. So-
bretudo, por não resolver o paradoxo que opõe eco-
nomia e ecologia. A espetacular onda de prosperidade
que o planeta viveu nas últimas décadas se alicerçou
sobre formas sujas de gerar energia - como carvão e
petróleo. Poucos países cumprirão as metas de Kyoto
até 2012, porque nenhum governante mentalmente
sadio escolheria, para isso, viver um colapso industrial
semelhante ao do Leste Europeu no pós-comunismo.
Em Copenhague, a humanidade estará, mais uma vez,
diante do gigantesco desafio de conciliar o crescimento
econômico com uma nova mentalidade ecológica.

Há um consenso entre cientistas, ambientalistas e
líderes empresariais: o tempo para debates infrutíferos
passou. A próxima década se tornou a última oportu-
nidade que temos para evitar a catástrofe climática. As
transformações na dinâmica do planeta já começaram.
No início do ano, a pior seca da história arrasou a prin-
cipal região agrícola da Austrália.
O gelo da Antártica começa a se
desprender a uma velocidade
superior à das piores previsões.
Alguns países, como o Reino
Unido, preparam obras para li-
dar com marés mais altas, verões
mediterrâneos e a mudança no
padrão de chuvas. Uma enque-

te feita com 1.756 cientistas pelo jornal britânico The
Guardian revelou que 90% deles não acreditam que
será possível evitar um aquecimento global acima de 2
graus célsius - um limite do tolerável sem conseqüên-
cias catastróficas. Eles estimam que o aumento médio
de temperatura até o final do século ficará entre 4 e 5
graus (leia mais napâgina 124}. Esse aquecimento des-
mancharia a cadeia produtiva de alimentos e ameaçaria
os suprimentos globais de água. Também inundaria
cidades e deixaria centenas de milhões de desabrigados.
Eis, aí, a conta perversa de quase três séculos de prospe-
ridade ininterrupta, desde a Revolução Industria].

A história da economia capitalista pode ser
contada quase como a história da energia. Cada salto
de produtividade nestes 300 anos correspondeu a uma
forma mais barata de realizar trabalho. Para transportar
mercadorias, queimar madeira saía mais barato que a
tração animal. Para mover as fábricas durante a Revo-
lução Industrial, o carvão - oriundo dos "moinhos sa-
tânicos das trevas", nas palavras do poeta inglês William
Blake - era melhor que a madeira. E, para erguer a
indústria moderna, o petróleo e o gás demonstraram
ser mais eficientes que o carvão. A cada passo nessa
escada energética, aumentava a eficiência, a economia
crescia - e aumentavam as emissões de carbono. "Os
combustíveis fósseis nos permitiram alavancar a força

de nossos corpos", escreveu o
analista David Owen na revista
New Yorker. "Petróleo, carvão e
gás natural multiplicam o tra-
balho da mesma forma como o
crédito multiplica a riqueza." Por
isso, diz Owen, as crises ambien-
tal e econômica são irmãs. Em
ambos os casos, emprestamos
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demais e gastamos mais do que
podíamos. Assim como os ameri-
canos emprestaram dinheiro usan-
do, como garantia, um patrimônio
ilusório - suas casas -, nós estamos
emprestando do minguante esto-
que mundial de energia barata
sem garantia nenhuma. Em
ambos os casos, a conta ficará
para a geração futura.

Para saldá-la, será preciso
entender a questão do ponto de
vista econômico. Ninguém derruba as árvores
da Amazônia por ser malvado - derrubam por-
que precisam de dinheiro para viver. Ninguém
anda de carro ou de avião porque quer poluir a
atmosfera - andam porque precisam ir de um
lugar a outro. Ninguém compra produtos chine-
ses porque quer incentivar a queima de carvão

de combustível alternativo para au-
tomóveis, baseado no álcool da cana e
na maior frota mundial de carros flex.

Como nação, nossa dívida ambiental
não está na energia. "Para o Brasil, o

ponto mais importante é interromper o
desmatamento", diz o consultor Wieland
Gurlit, da McKinsey. "E não há conflito en-

tre preservação e desenvolvimento, pois
a destruição atual da floresta não gera
nenhum valor econômico." De acor-
do com um estudo da McKinsey, o

Brasil precisaria gastar R$ 17,2 bilhões
por ano, algo como 0,6% do Produto Interno Bruto
(PIB), para cumprir sua parte na redução das" emis-
sões de carbono. Isso corresponderia a algo como 5%
dos 38 bilhões de toneladas de carbono anuais que
a McKinsey julga ser necessário deixar de lançar na
atmosfera para evitar o pior. Ê um custo substancial-

- compram porque é mais barato. É verdade que a tec-
nologia de energias limpas tem avançado (leia sobre os
avanços na págína 112). Mas ela ainda é mais cara que a
suja. O desafio, em Copenhague, será criar os incentivos
econômicos para que as forças de mercado comecem a
agir na direção certa - sem prejuízo da prosperidade.
É preciso que, para o habitante da floresta, uma árvore
de pé valha mais dinheiro que uma árvore derrubada.
É preciso que, para os moradores das cidades, o trans-
porte público seja atraente a ponto de levá-los a deixar
o carro em casa. É preciso que, nos continentes, os trens
sejam mais rápidos e baratos que os aviões. É preciso
que, nas fábricas, a eletricidade venha de painéis solares,
usinas eólicas ou hidrelétricas.

Tecnologia e conhecimento para isso
já existem. Grandes economias como Reino Unido,
França, Estados Unidos e até China ou Brasil lideram
os esforços mais inovadores em eficiência energética.
Nos EUA, a energia eólica passou em 2008 a empregar
mais gente que a indústria do carvão. Gente comum
começa a vender a eletricidade gerada pelos painéis
solares de seu telhado. O exemplo brasileiro é sauda-
do em todo o mundo. "O Brasil e a América Latina
são hoje os únicos lugares do planeta onde a energia
verde é economicamente sustentável" afirmou Mar-
celo Odebrecht, o presidente do grupo Odebrecht, na
última reunião do Fórum Eco-
nômico Mundial para a América
Latina, no Rio de Janeiro. Nosso
parque energético se baseia em
hidrelétricas. Cerca de 46% da
energia brasileira vem de fontes
renováveis - que não emitem
carbono. E temos o único pro-
grama mundial bem-sucedido

As crises econômica e
ambiental são irmãs.
Em ambos os casos,

gastamos mais
do que podíamos

mente inferior ao necessário para reduzir as emissões
naqueles países que precisariam trocar quase toda a
sua infraestrutura energética - no planeta todo, isso
custaria 1% do PIB. "Temos de ter coragem de tomar
as decisões certas e não devemos ter medo de errar",
diz o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli.

Tomar as decisões certas significa romper a asso-
ciação histórica que existe entre o aquecimento da
economia e do planeta. Os governos, em escala global,
devem estabelecer impostos para quem polui e con-
ceder incentivos econômicos para quem mantiver o
carbono no chão. "Como as realidades de cada país são
diferentes, é preciso pensar numa solução descentrali-
zada", diz Raul Livas, diretor de operações da Pemex,
a estatal mexicana do petróleo. "Para tudo funcionar,
o mecanismo precisa ser o mercado." Essa deve ser a
principal missão do acordo de Copenhague. É pre-
ciso criar formas de crescer e ganhar dinheiro sem
agredir o planeta. Isso significa que os ambientalistas
precisam aceitar que apenas a consciência mundial
não bastará para evitar a catástrofe - sem o apoio do
mercado, nada dará certo. E significa que economistas
e empresários precisam reconhecer que nosso planeta
é um recurso finíto. "A maioria dos economistas não
entende um fato simples, que para os cientistas é ób-
vio: o tamanho da Terra é fixo", afirma o economista
Herman Daly, da Universidade de Maryland (leia seu

artigo na página 132). Não po-
demos continuar num caminho
de alavancagem ambiental sem
freio. Não dá para continuar em-
prestando a fundo perdido do
planeta e deixar a conta para nos-
sos filhos e netos. O estouro dessa
bolha será mais grave que qual-
quer crise financeira global.
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