
%HermesFileInfo:A-2:20110718:

A2 Espaço aberto SEGUNDA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

SINAIS PARTICULARES

V iena, a bela capital
do Império Austro-
Húngaro, foi um
dos maisimportan-
tes centros cultu-
rais da Europa des-

de o século 18 até 1938, quando a
Áustria foi incorporada pelos na-
zistas à Alemanha. Nesse longo
período, em Viena brilharam
Mozart, Beethoven, Strauss e
inúmeros outros expoentes da
música e da cultura. Sigmund
Freud, que viveu desde os 4 anos
de idade nessa cidade, ali criou a
psicanálise.

Hoje em dia Viena é a sede de
numerosas organizações inter-
nacionais, como a Agência Inter-
nacional de Energia Atômica
(AIEA), a Organização das Na-
ções Unidas para o Desenvolvi-
mento Industrial (Unido), a Or-
ganização dos Países Exportado-
res de Petróleo (Opep). E tam-
bém de renomadas instituições
dedicadas à pesquisa, como o
Instituto Internacional para a
Análise de Sistemas Aplicados
(Iiasa), que durante a guerra fria
foi o único local de encontro de
cientistas americanos e soviéti-
cos. O Brasil recentemente se
tornou um dos países-membros
do Iiasa.

Ao que parece, estamos pre-
senciando um renascimento das
contribuições de Viena à ciência
e à governança mundial. Lá se
realizou, há cerca de um mês,
um Fórum de Energia promovi-
do pela Unido, no qual foram
apresentados os resultados de
um grupo de mais de cem técni-
cos e cientistas reunidos no Iia-
sa, que, depois de quatro anos de
trabalho, relataram as conclu-
sões de um estudo intitulado
Energia, uma Avaliação Global.

Como se sabe, a energia que a
nossa civilização exige origina-
se em grande parte de combustí-
veis fósseis (carvão mineral, pe-
tróleo e gás natural). Apesar de
sua enorme contribuição para
promover o conforto de parte
importante da população mun-
dial, esse sistema está criando
problemas que ameaçam a esta-
bilidade e a continuidade do tipo
de civilização que temos hoje.

Isso porque os combustíveis
fósseis são a principal fonte de
poluição nas grandes cidades e
em regiões inteiras do mundo,
com sérias implicações para a
saúde. Emitem gases que estão
provocando o aquecimento do
planeta. E são a origem de inú-
meros problemas que compro-
metem a segurança de abasteci-
mento energético, uma vez que
muitos países não têm reservas
de petróleo e gás e ficam depen-
dentes de pressões políticas dos
fornecedores, como os países
do Oriente Médio e a Rússia.

Além disso, pouco se faz, por
causa do seu custo, para resolver
o problema de quase 3 bilhões de
pessoas sem acesso a formasmo-
dernas de energia nas regiões
mais pobres do mundo.

As propostas que existem pa-
ra solucionar tais problemas se
originam, de modo geral, nos
países industrializados, que
têm acesso a combustíveis fós-
seis, mas estão preocupados
com o aquecimento da Terra – o
que só vai ocorrer a médio pra-
zo, havendo ainda tempo para
corrigir os rumos atuais. Daí o
entusiasmo de alguns deles pela
energia nuclear, que contribui
para resolver essa questão, mas
cria várias outras, de gravidade
maior e imediata, como se viu
no recente desastre nuclear de
Fukushima, no Japão.

Já nos países em desenvolvi-
mento os problemas são mais

amplos, incluindo a necessida-
de de incorporar ao sistema os
bilhões de habitantes que não
têm acesso a serviços de energia
moderna, além da necessidade
de pagarem pela importação de
combustíveis fósseis, o que com-
promete suas economias.

O Fórum de Energia de Viena
analisou os resultados daquele
grupo de cientistas reunidos no
Iiasa e as soluções propostas.
Esses estudos mostram que
existem várias combinações de
recursos naturais e tecnologias
que permitiriam resolver simul-
taneamente os problemas aci-
ma mencionados sem a necessi-
dade de energia nuclear nem de
outras tecnologias ainda não
completamente testadas, como
a captura de carbono ou tecno-
logias planetárias ainda mais
problemáticas.

A declaração ministerial que
emergiu de Viena adotou três
decisões básicas, recomendan-
do aos países que adotem medi-
das para:

● Garantir acesso universal
de serviços de energia aos 3 bi-
lhões de pessoas que não os pos-
suem e a toda população mun-
dial até 2030;

● melhorar a eficiência no uso
de energia em 40% até 2030;

● aumentar a contribuição
das energias renováveis no siste-
ma para 30% até 2030.

A base técnica que deu origem
a essas metas não vai exigir mui-
to mais recursos do que os que
são usados atualmente, mas seu
redirecionamento. Ficou evi-
dente no estudo que energias re-
nováveis, como a eólica, a solar e
a biomassa, que em geral são
consumidas no local onde são
produzidas, reduzem a insegu-
rança energética.

Há também uma sinergia, isto
é, uma complementação favorá-
vel entre maior eficiência ener-
gética e energias renováveis,
porque maior eficiência permi-
te realizar as mesmas tarefas
com menos energia, o que favo-
rece o uso das renováveis.

As metas do Fórum de Ener-
gia de Viena têm caráter global e
cada país deverá tentar cumpri-
las de acordo com suas caracte-
rísticas próprias. Para o Brasil
elas não apresentam nenhum
problema, porque nossa matriz
energética já é renovável em
45%. Onde novos esforços pode-
rão ser feitos é no uso mais efi-
ciente de energia, o que pode ser
conseguido etiquetando todos
os equipamentos usados – co-
mo, aliás, já é feito com muitos
eletrodomésticos – e aos pou-
cos eliminando do mercado os
menos eficientes.

No plano geral, as metas de
Viena deverão ter grande impac-
to na conferência das Nações
Unidas, em junho de 2012, no
Rio de Janeiro, para marcar o
20.º aniversário da Convenção
do Clima e da Convenção da Bio-
diversidade realizadas, também
no Rio, em 1992. Com isso deve-
rão tomar novo impulso os es-
forços para orientar o desenvol-
vimento energético numa dire-
ção sustentável.
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É
salutar que o go-
verno esteja pen-
sando em levar ao
Legislativo proje-
to de lei relativo à
compra de terras

por estrangeiros, pois o País
não pode conviver com parece-
res distintos da Advocacia-Ge-
ral da União que alteram o que
se entende por empresa nacio-
nal de capital estrangeiro: ora é
equiparada à empresa nacio-
nais de capital brasileiro, como
na legislação anterior, ora é ob-
jeto de tratamento diferente. A
insegurança jurídica torna-se,
assim, a regra, travando o inves-
timento dessas empresas e, cer-
tamente, prejudicando o desen-
volvimento nacional.

O capital estrangeiro tem
contribuído, e muito, para o
crescimento do País, não ape-
nas no setor rural, mas também
no industrial e no de serviços. É
notório que o Brasil carece des-
ses capitais e seu investimento
produtivo tem sido decisivo
nos últimos anos. Mas agora
empresas que estavam em ple-
no processo de investimento
nele põem freio, pois não mais
sabem o que pode acontecer.
De repente, devem dar uma
marcha à ré, no aguardo de
maior esclarecimento do que
podem ou não fazer. Projetos
ficam inconclusos, prejudican-
do, na verdade, todos nós.

Nesse contexto, a elabora-

ção e a aprovação de uma lei que
estabeleça parâmetros claros
podem ser uma contribuição de-
cisivaa esse processo. Essa é, res-
saltemos, a própria função da
Câmara e do Senado.

No imediato, porém, deve-
mos ter claro que o Brasil de hoje
– e o mundo – é globalizado, não
cabendo nenhum preconceito
contra o capital estrangeiro, em
defesa de um nacionalismo es-
treito, que produziu efeitos tão
nocivos no passado. Eis a nova
realidade. A discussão a respeito
deve ser técnica, não ideológica,
voltada para o enfrentamento
de alguns problemas reais. O
País, frise-se, necessita de capi-
tais e tecnologia estrangeiros.

Nesse sentido, a soberania na-
cional não pode ser confundida
com uma defesa do capital nacio-
nal como se houvesse oposição
irredutível ao capital externo,

pois o que importa, de empresas
nacionais ou internacionais, é
que as leis sejam cumpridas.
Aqui vale a soberania das leis. Se
uma empresa nacional de capi-
tal estrangeiro cumpre as leis do
País, só deve ser bem-vinda e,
mesmo, apoiada.

É bem verdade que nos últi-
mos anos a opinião pública na-
cional e internacional veio a per-
ceber os recursos do planeta e
dos países como finitos. Mes-
mo que se possa questionar se
essa percepção da finitude cor-
responde ou não à realidade, o
fato é que ela, hoje, é predomi-
nante e os governantes devem
certamente levá-la em conside-
ração. Surgem, a partir dela, for-
mas de defesa de interesses na-
cionais que devem ser levados
em conta.

Vejamos alguns pontos que,
em nosso entender, deveriam
(ou não) ser contemplados nes-
se novo projeto de lei:

● O País carece de um sistema
de informações confiável sobre
sua base fundiária, principal-
mente, no caso, no que diz res-
peito à propriedade de terras
por estrangeiros. Trata-se de
uma base cadastral que ofereça
transparência a essas proprieda-
des, sem nenhum preconceito,
por exemplo, contra empresas
brasileiras de capital estrangei-
ro. Isso vale para minérios, silvi-
cultura, agricultura e pecuária.
A regra aqui é a transparência, a
predominância do público.

● Os investimentos estrangei-
ros devem ser distinguidos en-
tre interesses propriamente pro-
dutivos e interesses especulati-
vos, apostando estes últimos
apenas no preço das terras, sem
nenhuma preocupação quanto
ao seu uso. Uns devem ser incen-

tivados, os outros, restringidos.
● Empresasbrasileiras de capi-

tal estrangeiro devem ser distin-
guidas de empresas estrangeiras
de propriedade estatal, pois, nes-
te caso, elas tendem a fazer o jo-
go dos interesses de seus países
de origem, investindo de acordo
comosinteresses de outros Esta-
dos. Aqui poderia surgir um pro-
blema de soberania nacional.

● Talvez se deva igualmente
pensar num tratamento diferen-
ciado para empresas dos países
do Mercosul e, de modo mais ge-
ral,da América do Sul,favorecen-
do a integração do continente,
dada a natural liderança do País,
por sua extensão territorial e sua
pujança. Se o País aspira a uma
grande cooperação sul-america-
na, mecanismos devem ser cria-
dos de favorecimento aos inves-
timentos empresariais, sem dis-
tinção da origem dos capitais.

● Deve ser descartada a ideia,
como teria sido cogitado, de o
Estado brasileiro ter uma golden
share, uma participação acioná-
ria nessas empresas com direito
a veto, pois tal mecanismo seria
uma ingerência governamental
no funcionamento delas, poden-
do ditar seus rumos. O Estado
invadiria esse setor privado, bu-
rocratizando suas decisões. Ima-
ginem o tipo de negociação que
poderia ter lugar.

● Poderia ser estabelecido o
princípio da reciprocidade,
aliás, vigente nas relações inter-
nacionais. O Brasil daria a em-
presas estrangeiras o mesmo tra-
tamento que as empresas brasi-
leiras recebem nos países onde
investem. Por exemplo, um país
que imponha restrições ao inves-
timento estrangeiro receberia o
mesmo tratamento aqui, não po-
dendo ter a expectativa de trata-
mento diferente. Exceções se-
riam tratadas como tais, em fun-
ção do interesse nacional.

● A proposta de criação de um
Conselho Nacional de Terras
(Conater), que estaria sendo co-
gitado pelo governo. Seria o ór-
gão encarregado de implemen-
tar essa política, segundo crité-
rios claros, técnicos, sem nenhu-
ma conotação ideológica contra
o capital estrangeiro. É funda-
mental, por exemplo, que vários
Ministérios nele estejam repre-
sentados, como Casa Civil, Agri-
cultura, Desenvolvimento Agrá-
rio, Defesa, Planejamento, De-
senvolvimento econômico e Jus-
tiça. Agilidade e rapidez são fun-
damentais, pois uma empresa
não pode ficar esperando indefi-
nidamente uma resposta, o que
pode ser um sério entrave para o
desenvolvimento nacional.

Regras e mecanismos claros
devem tomar o lugar da insegu-
rança jurídica.
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Os problemas mundiais
de energia

TREM-BALA
De festim

Quando se fala em bala, temos
em mente um projétil de alta ve-
locidade, perfurante. Mas como
o projeto do trem não saiu do pa-
pel, estamos é diante de uma ba-
la de festim. Só faz barulho!
ALOISIO PEDRO NOVELLI
celnovelli@terra.com.br
Marília

O tempo é o senhor da razão

No ano passado escrevi várias
cartas, que o Estadão gentilmen-
te publicou, criticando o projeto
do trem de alta velocidade que
deveria ligar Campinas ao Rio de
Janeiro. Inicialmente falei do cus-
to previsto, que julguei incrivel-
mente baixo, comparado com o
de obras similares na Europa.
Em particular daquela, em fase fi-
nal, entre Turim e Lion, com ca-

racterísticas idênticas nos itens
distância, extensão de túneis e
viadutos, que apresentava um
custo de quase o dobro do orça-
do no Brasil. Depois dessa primei-
ra constatação, percebi que o nú-
mero de passageiros necessários
para tornar o projeto economica-
mente viável (90 mil) exigiria
120 viagens diárias (uma compo-
sição de sete vagões transporta
750 passageiros), ou seja, uma
viagem a cada 12 minutos, faça-
nha impossível de realizar. Cons-
tatei também que o preço estima-
do para a passagem era, pelo me-
nos, anacrônico. Citei ainda um
jornalista americano que escre-
veu que, se o Estado quisesse de-
senvolver esse tipo de projeto, de-
veria assumir diretamente a res-
ponsabilidade quanto à inviabili-
dade econômica, ficando ciente
de que os prejuízos estariam sub-
traindo dinheiro dos planos de
melhoria de outros setores, entre
os quais a escola, a saúde e a pes-
quisa. E não deixei de lembrar os

aspectos negativos relativos à
ocupação do solo, aos impactos
sobre a vegetação, aos sistemas
hídricos e geológicos, à geração
de poeiras tóxicas, às complica-
ções no trânsito, à poluição am-
biental e sonora dos canteiros de
obras, à geração de grandes quan-
tidades de resíduos sólidos, con-
cluindo que a duplicação e eletri-
ficação da velha linha existente e
a adoção de um trem comum,
mas moderno (do tipo dos inter-
city europeus), seriam bem mais
úteis e ajudariam a desafogar
também o transporte de carga da
Via Dutra. O tempo acabou me
dando razão. Agora vamos ver
que desculpas vão ser inventadas
para justificar o fim do sonho.
FRANCO MAGRINI
framagr@ig.com.br
Cachoeira Paulista

Natimorto

Esse projeto já nasceu morto, só

o governo não sabe. Dividir o de-
funto não adianta, ninguém vai
se interessar em disputar uma
parte do cadáver! Por que não fa-
zer um projeto decente, economi-
camente viável, e depois licitar?
TOSHIO ICIZUCA
toshioicizuca@terra.com.br
Piracicaba

Lesma

É muito divertido! No Brasil, país
que pretende galgar importância
econômica mundial, as coisas
acontecem de maneira diferente
dos países que ostentam grande-
za econômica e social. Por exem-
plo, quando é para sumir com os
recursos públicos, da noite para
o dia, babau! Lá se foi o nosso
suado dinheirinho, arrecadado
nas várias bicas... Quando depen-
de de artifícios pendentes de ar-
ranjos partidários, toda a burocra-
cia entra em cena não para resol-
ver, mas para procrastinar. É o ca-

so do chamado trem-bala, que
bem poderia ser apelidado de
trem-lesma. Afinal, se os editais
para discussão de preços e condi-
ções que serão impostas, para de-
pois sofrerem os famosos reajus-
tes, demoram tanto, é porque, no
mínimo, não chegaram à conclu-
são de quem vai levar a melhor fa-
tia do bolo. E isso já de longe.
Benza-me Deus...
LÁZARO DUTRA
l.dutradvogado@uol.com.br
Avaré

Correios

Com essa lucratividade, 42,8%
acima do mesmo período do ano
anterior (15/7, B7), os Correios
deveriam é diminuir os preços pa-
ra seus usuários, e não embarcar
na aventura do trem-bala, que só
acarretará aumento de custos,
onerando sua atividade-fim, que
se resume à entrega de corres-
pondências e encomendas com

eficiência. Deixem o trem-bala
para os que entendem de trans-
portes, que, por sinal, não estão
muito interessados nessa incrí-
vel e dispendiosa empreitada.
GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA
gjgveiga@hotmail.com
São Paulo

Brinquedinho do PT

O trem-bala está para o governo
do PT assim como o trenzinho
elétrico está para o garoto de 5
ou 6 anos. Os dois não veem a ho-
ra de pegar no brinquedo. Custe
o que custar. Mais desperdício
do nosso dinheirinho.
ULYSSES F. NUNES JUNIOR
ulyssesfn@terra.com.br
São Paulo

Alucinado

Muito lúcida a análise de José
Serra (14/7, A2) sobre o TAV bra-

Fórum dos Leitores

W. M. Thackeray, bicentenário de nascimento
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Discussão deve ser
técnica e sem o viés
ideológico de um
nacionalismo estreito

As metas de Viena
darão um novo impulso
ao desenvolvimento
energético sustentável
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