
ÚNICO inconveniente de
falar de Lester Brown é
que sua obra tão vasta e
seu trabalho tão semi-
nal para o desenvolvi-
mento sustentável que
qualquer tentativa de

qualificá-lo beira o reducionismo. De
Washington, onde fica seu quartel-ge-
neral, a Calcutá, esse norte-americano
que há 35 anos estuda a degradação do
planeta de maneira sistêmica é reveren-

ciado como um dos pensadores mais in-
fluentes do mundo. Em sua rápida pas-
sagem pelo Brasil, na quarta-feira 21 e
quinta-feira 22, ele praticamente não pa-
rou de dar entrevistas. A tarde de lança-
mento da edição em português do seu li-
vro Plano B: 4.0 Mobilização para Salvar
a Civilização lotou os salões do Museu de
Arte de São Paulo.

Todo o frenesi em torno do senhor de
75 anos, cabelos totalmente brancos e
olhar juvenil, tem explicação. Brown pre-

side e ainda hoje atua como pesquisador
sênior do Earth Policy Institute, organi-
zação sem fins lucrativos que fundou em
2001 com o objetivo de contribuir para a
consolidação da chamada ecoeconomia.
A partir daí, ele e sua equipe produzem
análises anuais, com dados estatísticos
atualizados, sobre todos os temas rele-
vantes e imprescindíveis para pavimen-
tar a rota da economia mundial em dire-
ção à era das energias renováveis.

Do controle da natalidade no Irã à dimi-
nuição da desigualdade social no Brasil,
o Plano B: 4.0 é um verdadeiro bench-
marking mundial do desenvolvimento
sustentável. Exemplos de políticas públi-
cas corajosas e bem-sucedidas se repe-
tem, ao longo das cerca de 400 páginas
do livro. Sabia que, no México, uma série
de novelas encomendadas para esse fim
conseguiu influenciar 840 mil pessoas
a se inscreverem em cursos de alfabeti-
zação? Que na Turquia um grupo am-
biental fundado em 1998, para combater
a erosão do solo, já plantou 850 milhões
de carvalhos? Que as vendas de motoci-
cletas elétricas decolaram na China, pa-
ís que as inventou e por onde circulam



hoje 100 milhões delas (ante 14 milhões
de carros)? Que a Arábia Saudita é a pri-
meira nação a reconhecer publicamente
que vai parar de produzir trigo até 2016,
já que o modo de cultivo (irrigação de
bombeamento de água de aqüíferos fós-
seis, portanto não renováveis) está exau-
rindo as reservas hídricas do país?

O Plano B apresenta também solu-
ções consistentes, com esmerado levan-
tamento de custos e um mapeamento re-
alista do que está sendo feito para redu-
zir as emissões de carbono em 80% em
relação aos índices de 2006. "Isso soa ou-
sado, mas está havendo uma movimenta-
ção em vários países", descreve.

O orçamento para as "metas sociais
básicas", que inclui de merenda escolar
aos 44 países mais pobres a investimen-
to no planejamento familiar, é de 77 bi-
lhões de dólares anuais. Atingir as "me-
tas de restauração ambiental" - de esta-
bilização dos recursos hídricos ao plantio
de árvores para seqüestrar carbono, con-
ter enchentes e conservar o solo - custa
50% mais: 110 bilhões de dólares. Os 187
bilhões de dólares que o mundo teria de
desembolsar anualmente para estancar a
sangria da natureza é pouco comparado
aos orçamentos militares e custos diretos
e indiretos da máquina de guerra, estima-
dos em 3 trilhões de dólares por ano.

"No ambientalismo, a idéia sempre foi
salvar o planeta, mas o planeta perma-
necerá aí por um longo tempo. A civi-
lização atual não suportará a série de
pressões associadas à indisponibilida-
de de água, o derretimento das geleiras
e, consequentemente, o aumento do ní-
vel dos oceanos. E sabemos que os go-
vernos sozinhos não serão capazes de
reverter essas tendências", afirma.

A reputação de Brown, expert em de-
senvolvimento agrícola no governo ame-
ricano, começou a ser consolidada a par-
tir de 1974, quando fundou o Worldwatch
Institute, dedicado à analise de assuntos
ambientais e cujos relatórios anuais Esta-
do do Mundo viraram referência obriga-
tória em qualquer análise consistente so-
bre o tema. O de 2000, Sinais Vitais, já me-
dia os efeitos do aquecimento global: men-
surava em 10 bilhões de dólares os prejuí-
zos causados pelas "graves alterações cli-
máticas, como as tempestades de dezem-
bro de 1998 em regiões da Europa".

O relatório avisava que o excesso de
extração de água subterrânea em ao me-

nos 160 bilhões de metros cúbicos por
ano, volume necessário para produzir
um décimo do suprimento mundial de
grãos, "ameaçava a produção futura de
alimentos e os padrões básicos de vi-
da". E defendia uma redução de 70% nas
emissões de gás carbônico, além da cria-
ção de impostos sobre "combustíveis fós-
seis, agrotóxicos e outros poluentes".

Brown trabalha em ritmo frenético e
não cansa de alertar o mundo sobre o ris-
co que corremos. A falência contínua de

uma série de países, o avanço da fome, a
desertificação, a poluição fora de contro-
le, o acesso desigual ao abastecimento de
água e ao saneamento básico, os riscos
à segurança alimentar, o desemprego, o
inchaço das megacidades, o recrudesci-
mento do analfabetismo e da pobreza, bi-
nômio que abre caminho para a violên-
cia. Ele é o senhor das estatísticas.

Seus 35 anos de pesquisa o habilitam
a chacoalhar os tomadores de decisão de
todo o mundo, prevenindo-os de que se-
rá preciso um "esforço de guerra" para
implementar as mudanças em tempo re-
corde. Garante que a cooperação interna-
cional terá de ser maior e mais complexa
do que a exigida pelo Plano Marshall, que
ajudou a reconstruir a Europa e o Japão
no pós-Guerra. Estabilizar o clima e a po-
pulação, erradicar a pobreza e restaurar
os recursos naturais são as três estraté-
gias propostas para frear nossa derroca-
da. O momento? Já, "antes que a deterio-
ração ambiental resulte em declínio eco-
nômico, como aconteceu com civilizações
antigas que violaram o limiar da natureza
e ignoraram seus prazos".

O pesquisador não acredita em pac-
tos como os firmados em Kyoto e que
se pretende reafirmar em Copenhague
em dezembro deste ano: "Acordos cli-
máticos negociados internacionalmen-
te não dão certo. A razão para isso é sim-
ples. Nenhum governo concorda em fa-
zer mais do que os outros países se dis-
põem a fazer e o resultado disso é um
acordo com padrões mínimos". E acres-
centa: "Deveríamos ter nos afastado do
Protocolo de Kyoto com metas de cortes
de emissões dramáticas, mas não o fize-
mos. Concordamos que os países indus-
trializados cortassem as emissões em
torno de 7% e o fato é que a maioria deles
não está nem perto de conseguir isso".

A única chance decente de salvar a ci-
vilização, segundo Brown, está na ado-
ção da ecoeconomia, baseada no con-
ceito de "realocação tributária". Desde
1999, vários países europeus praticam
esse modelo, que consiste em desonerar
a renda do trabalhador, aumentando as
taxações de produtos prejudiciais à saú-
de e ao meio ambiente, como cigarro e
gasolina. Apenas na Alemanha, a trans-
ferência de parte desses recursos para o
setor de energias renováveis criou 250
mil empregos e diminuiu em 20 milhões
de toneladas as emissões de CO2.
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