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Uso racional da energia tem mais condição de reduzir as emissões de CO2.  
 
Diante da urgência causada pelas mudanças climáticas, nossa maior esperança de reduzir 
significativamente as emissões de carbono é o uso mais eficiente da energia. Projeções da 
Agência Internacional de Energia (AIE) mostram que o uso mais racional e eficiente da energia 
tem mais condição de reduzir as emissões de CO2 nos próximos 20 anos do que todas as 
outras opções juntas. Além disso, uma pesquisa da McKinsey demonstra que algumas 
tecnologias existentes poderiam economizar tanta energia que elas pagariam por si mesmas 
dentro de dois anos e meio. Entre essas tecnologias estão o isolamento dos edifícios, novos 
tipos de iluminação, motores mais eficientes em energia e melhores sistemas de acionamento. 
 
Com maior eficiência é possível atingir três grandes objetivos ao mesmo tempo: obter mais 
energia disponível sem infraestrutura adicional, reduzir as emissões e economizar dinheiro. 
Então o que está impedindo o uso geral dessas tecnologias? Um grande obstáculo é o custo da 
energia. Em pesquisa realizada, líderes e profissionais da área dizem que energia é muito 
barata para tornar eficiência energética uma alternativa atraente. Outro entrave, que 
geralmente afeta mais as economias maduras do que as emergentes é a relutância em 
absorver o custo inicial do retrofit de equipamentos ou da instalação de novas tecnologias 
antes de outra mais antiga ter chegado ao fim do seu ciclo de vida produtiva.  
 
Existe ainda uma visão muito positiva sobre o investimento em energias renováveis, livre de 
emissões, que está decolando em todo o mundo. Em 2009, 62% da capacidade energética 
recém-instalada na União Europeia era renovável, como foi mais da metade da nova 
capacidade implantada nos EUA, enquanto a China instalou enorme capacidade de energia 
renovável, de 37 gigawatts (GW), a maior de todos os países. No total, foram cerca de 80 GW 
de capacidade de energia renovável instalados no mundo, fornecendo energia equivalente às 
necessidades de 43 milhões de residências da Europa. 
 
Projeções da Agência Internacional de Energia (AIE) mostram que o uso mais racional e 
eficiente da energia tem mais condição de reduzir as emissões de CO2 nos próximos 20 anos 
do que todas as outras opções juntas, o que torna a eficiência a grande solução para o planeta 
 
Por mais animador que pareça, na realidade isso não é o suficiente. Energia solar, eólica, 
hidráulica e outras fontes de energia renováveis ainda são responsáveis por apenas 4% do 
fornecimento mundial de energia, enquanto 80% são provenientes da queima de combustíveis 
fósseis, que é a principal fonte de emissões de carbono. Mesmo no atual ritmo de investimento 
e com as políticas para promover as energias renováveis, o crescimento previsto da demanda 
total de energia até 2050 determina, de acordo com a Agência Internacional de Energia, uma 
dependência contínua dos combustíveis fósseis. Com base nesse cenário, as emissões de CO2 
aumentariam duas vezes e meia em relação aos níveis atuais, gerando mais problemas 
climáticos. 
 
A maior economia do mundo em eficiência energética, o Japão, pode nos dar algumas 
indicações sobre como superar os obstáculos à melhoria dos sistemas. Acima de tudo, o 
exemplo japonês mostra que o papel do governo é crucial. Uma combinação de normas, 
incentivos, impostos, rótulos e metas obrigatórias buscados de forma sistemática desde a 
década de 1970 tornaram a produtividade energética no Japão duas vezes mais alta do que 
nos EUA. Essa eficiência é essencial devido à falta de fontes de energia domésticas do Japão.  
 
Uma das chaves para o sucesso do Japão foi a cooperação entre empresas e governo para 
definir medidas de eficiência. Trabalhando juntos, eles criaram uma estrutura que oferece a 
previsibilidade a longo prazo que as empresas precisam para estimar um retorno sobre seu 
investimento. O programa japonês "Top Runner" é um bom exemplo. Com esse esquema, o 
produto mais eficiente no mercado se torna a nova referência. Outros produtos da mesma 
categoria precisam, em seguida, atingir eficiências semelhantes dentro de um prazo fixado, ou 
podem colocar a imagem da marca da empresa em risco caso não consigam atingir a meta.  



 
A maioria dos países vê essas medidas rigorosas para reduzir as emissões de carbono como 
uma ameaça ao seu desenvolvimento econômico nacional, como ficou mais uma vez 
demonstrado na reunião de Cancún, em dezembro de 2010, apesar do resultado positivo final.  
 
Os mercados emergentes acham que o fardo principal da redução das emissões deve recair 
sobre os principais culpados - as economias maduras - que, por sua vez, argumentam que eles 
estarão em desvantagem competitiva se os acordos obrigatórios de redução das emissões 
futuras não forem universais. Ambos os lados têm argumentos válidos, e é preciso conciliar os 
dois interesses para conseguirmos progressos efetivos.  
 
Embora um tratado sobre o clima global seja claramente desejável e o estímulo a formas de 
energia renovável seja importante, os governos podem e devem fazer mais para aproveitar as 
oportunidades, reduzir custos e emissões e aumentar a competitividade de suas economias. O 
exemplo de eficiência energética conseguido pelo Japão pode ajudar a criar uma visão comum, 
incentivando a melhorar o uso da energia, como um caminho alternativo para o nosso destino 
comum. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


