
Parabéns, Ford. A mesma em- I 
presa que af i rmara só ser 

possível ter lucro de verdade com 
utilitários esportivos (carrões que 
consomem grandes quantidades 
de combustível fóssil e arruinam 
o planeta) acaba de anunciar que 
veículos de menor porte e mais eco- I 
nômicos estão ajudando a compa
nhia a ganhar dinheiro. Embora I 
animador, esse anúncio deve ser 
filtrado por ponderações. Uma de
las foi feita por Lester Brown, um 
dos principais analistas de ques-
tões ambientais da atualidade. Ele 
considera que a jornada da susten-
tabilidade para a Ford, para Detroit 
e para a indústria automobilística 
mundial está apenas começando. 

Brown acredita que a "economia 
perdulária", como define a combina
ção automóvel-derivados do petró
leo, não é mais viável. Para reverter 
esse quadro, Brown prega em seu 
novo livro, World on the Edge ("Mun
do no limite"), uma pesada e rápida 
mobilização social, como se estivés
semos num combate. Nesse aspecto, 
ele se inspira na participação dos 
Estados Unidos na Segunda Guerra. 

Em um discurso em janeiro de I 
1942, um mês depois do ataque a I 
Pearl Harbor, o presidente Franklin 
Roosevelt anunciou um conjunto 
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de metas para a produção de ar
mas nos Estados Unidos. O plano 
incluía a fabricação de 45 mi l tan
ques, 60 mi l aviões e milhares de 
tipos de navios. "E que n inguém 
diga que isso é impossível", disse 
Roosevelt. O ceticismo em torno 
desses números era geral. Mas o 
presidente sabia que a maior con
centração de poder industrial do 
mundo estava na indústria automo
bilística americana. Mesmo na Gran
de Depressão, suas fábricas pro
duziam 3 milhões de carros ao ano. 

Em uma reunião com os líderes 
empresariais do setor, Roosevelt 
mostrou o quanto eles eram impor
tantes para o projeto. Os executivos 

achavam que continuariam a fabri
car carros, e os armamentos seriam 
um apêndice. Ignoravam que a ven
da de automóveis novos logo seria 
proibida. Produtos estratégicos, 
como pneus, gasolina e combustível, 
foram racionados a partir de 1942. 
Ainda assim, naquele ano, a produ
ção industrial americana teve sua 
maior expansão. Brown destaca: 
"Do início de 1942 até 1944, os Esta
dos Unidos suplantaram em muito 
a meta de fabricar 60 mi l aviões. 
Produziram 229,6 mil aeronaves". 

O relevante não é tanto a escala, 
mas a velocidade do esforço. Não 
foram necessár ias décadas para 
que o setor produtivo se reestrutu
rasse. Não foram despendidos se
quer anos. Tudo foi feito em meses. 
Brown acrescenta que o mundo já 
conta com a tecnologia necessária 
"para estabilizar o clima, erradicar 
a pobreza, estabilizar a população 
e, principalmente, restaurar a es
perança". E observa que a socie
dade americana, a mais rica que já 
existiu, dispõe de recursos e lide
rança para comandar tal esforço. 

Mas sobra a pergunta: e se os 
Estados Unidos não exercerem 
esse papel, quem o exercerá? 
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