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Quando pensam o futuro,
economistas não levam em conta
escassez de recursos naturais

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

Apesar de sustentabilidade ter
virado palavra de ordem hoje,
os economistas não incluem em
suas variáveis a contribuição
dos recursos da natureza. Existe
um mito de que economia e
meio ambiente são fatores dis-
tintos, e o que empresas e go-
vernos vêm fazendo para rever-
ter a situação é insuficiente. A
análise é de Hugo Penteado,

economista-chefe do Asset Ma-
nagment do Santander.

Até que ponto o risco de
escassez de recursos naturais é
levado em conta quando se
projeta o futuro da economia?
Não é levado em conta. Os
economistas aplicam em suas
variáveis a ideia absurda de
perfeita substituição dos re-
cursos, a ponto de declararem
que o capital produzido pelo
homem é um perfeito substi-
tuto da natureza. Seria o mes-
mo que dizer que poderiam
fazer uma refeição apenas
usando panelas e o fogão e que

poderiam abrir mão do leite,
dos ovos e da farinha.

Como funciona o lobby de
empresas e setores para barrar
mudanças maiores?
O maior problema é a atitude em-
presarial, que não possui uma vi-
são sistêmica, com metas e busca
de lucros de curto prazo que não se
sustentam no longo prazo. Agem
como se pudessem não fazer parte
de um sistema maior, como se não
fizessem parte da nossa espécie
animal. Os líderes, por algum po-
der mágico qualquer, parecem
estar acima do fim dos elos que
sustentam toda vida na terra.

Sustentabilidade virou palavra
de ordem. O que as empresas
vêm fazendo é suficiente?
Claramente insuficiente. Essas
ideias não abandonaram o mito
de que devemos ter uma produ-
ção infinita de energia, para
atender uma demanda material
infinita. Fazer isso não irá afas-
tar o risco de extinção. É como
se tivéssemos um único proble-
ma: a energia, e quando mila-
grosamente descobrirmos uma
fonte infinita de energia, pode-
remos construir um trilhão de
cidades para um quintilhão de
pessoas. A economia não pode
ser maior que o planeta. ■

Economia não pode ser maior que o planeta
ENTREVISTA HUGO PENTEADO Economista-chefe do Asset Management do Grupo Santander
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O prêmio de cidade
que mais incentiva e
contribui com ações
que promovem a
sustentabilidade no
mundo foi mesmo para
Curitiba. O anúncio foi
feito ontem pelo Globe
Sustainability City Award
2010, organizado por uma
instituição sueca que todo
ano avalia municípios
por critérios como
preservação de recursos
naturais, inovação
e inteligência social
e infraestrutura. A capital
do Paraná superou por
unanimidade cidades
como Malmö, na Suécia,
Murcia, na Espanha,
e Sidney, na Austrália.
“A importância do prêmio
está em incentivar
o intercâmbio de
boas práticas, que
proporcionem atividades
economicamente viáveis,
socialmente justas e
ecologicamente éticas
em todo o planeta”, diz
Carlos Arruda, professor
da Fundação Dom Cabral
e único integrante
brasileiro do júri do Globe
Award. O prêmio será
entregue em 29 de abril
em Estocolmo, na Suécia.

CAMPEÃ DE SUSTENTABILIDADE

Onda verde
Novas e belas imagens dos pavilhões da Expo Xangai divulgadas ontem
voltaram a chamar a atenção do mundo para a maior exposição mundial
de todos os tempos, que será aberta oficialmente em maio, na China.
Ao lado, a interpretação do pavilhão da Austrália para o tema da
exposição, que é o “Better City, Better Life” (cidade melhor, vida melhor).
Uma das marcas do evento, que durará seis meses e que custou aos
chineses 2,8 bilhões de euros, é a preocupação com a sustentabilidade.
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“Precisa ficar
claro que
descobrir uma
fonte infinita
de energia não
afasta o risco
de extinção da
humanidade”

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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