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G i a n n et t i : Já está se impondo. A expressão
visível e ameaçadora de que tem limite é a
mudança climática. Isso vai levar à mudança
nos modos de produzir, consumir e até de va-
lores. Essas mudanças ocorrerão de forma vo-
luntária ou terão de ser impostas. Chegamos
a uma situação de tal gravidade que não dá
para esperar para compactuar alguma mu-
dança que não sacrifique tanto a liberdade.

Valor: O que está errado?
G i a n n et t i : Eu, que sou fã da economia de pre-

ços e de mercado, hoje percebo que ela padece
de uma cegueira absurda, que é o modo como
usamos os recursos ambientais. O sistema de
preços é completamente omisso em relação ao
custo ambiental de nossas escolhas de produ-
ção e consumo. Não sinaliza a gravidade do que
estamos fazendo com o espaço biológico de
que nossa vida depende. Um exemplo vem de
Alfred Marshall, economista inglês do século
XIX: suponha uma comunidade com acesso a
água potável de graça. A água não entra em ne-
nhum tipo de registro. Mas se as pessoas dessa
comunidade poluírem todas as fontes de água
potável e passarem a direcionar trabalho para
engarrafar, distribuir e vender esse bem, o que
acontece com o PIB desse país? Aumenta. Uma
coisa que antes era de graça passa a demandar
trabalho, as pessoas passam a desembolsar di-
nheiro para comprá-la e o PIB aumenta.

Valor: Mas a qualidade de vida piora.
G i a n n et t i : A qualidade de vida piora, as pes-

soas agora têm que comprar uma coisa que
era antes um bem livre e, no entanto, parece
que ficaram mais prósperas. Quando a gente
tiver de andar com uma garrafinha de oxigê-
nio no bolso para continuar respirando, o PIB
vai subir de novo. Se as doenças respiratórias
aumentarem porque o ar está poluído e for
preciso trabalhar mais para pagar os remé-
dios e os médicos, o PIB subirá de novo.

Valor: O cálculo do PIB está errado.
G i a n n et t i : A medida do PIB é muito burra,

porque ela apenas registra o que passou pelo
sistema de preços, sem saber o que, de fato, es-
tá acontecendo com a vida das pessoas. É um
problema de contabilidade simples. Mas o
mais grave é que o sistema de preços sinaliza
errado. Se um empresário quiser fazer uma
usina para gerar eletricidade, ele tem um le-
que de opções. Vamos pegar os extremos:
uma termelétrica a carvão ou uma usina solar
com a melhor tecnologia. Se eu comparar ho-
je o preço dessas duas coisas, a ordem é de cin-
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O
economista mineiro Eduardo Gian-
netti da Fonseca, professor do Insper
de São Paulo, teve um estalo há al-
guns anos. Diante dos sinais irrefu-

táveis da mudança no clima, percebeu que a
vida no planeta está indo para um buraco pe-
rigoso — e sem retorno — em virtude do modo
insustentável de produção. Fã da economia de
mercado, Giannetti alerta para a “c e g u e i r a” do
sistema de preços, que considera omisso
quanto ao custo ambiental das escolhas de
produção e consumo. “Ele padece de uma fa-
lha tão ou mais grave no longo prazo do que o
planejamento central. Nunca imaginei que
diria isso na vida.” Para Giannetti, é preciso
uma mudança nos valores e na forma de pro-
duzir e consumir. Senão, diz o economista, a
conta recairá sobre o meio ambiente. “E  o a
ambiente não aceita desaforos.” A seguir, tre-
chos da entrevista que ele concedeu ao Va l o r .

Valor: E como termina essa história?
Eduardo Giannetti da Fonseca: Lamentavel -

mente, o ambiente não vai aceitar indefinida-
mente esse desaforo, ainda mais com 1 bi-
lhão de indianos e chineses entrando na cor-
rida armamentista do consumo. O limite virá
de fora. Adoraria que viesse do amadureci-
mento ético, com as pessoas ganhando uma
nova consciência e outros valores. Duvido
muito. O mundo está se estreitando dentro
de um padrão democrático monetário ame-
ricano dominante. Mas o limite ambiental,
que não é de escolha humana, vai se impor.

Valor: De que forma?

“Eu, que sou um fã da
economia de mercado,
percebo que ela
padece de uma
cegueira, que é o modo
como utilizamos os
recursos ambientais”

O ambiente não aceita
desaforos, diz Giannetti

portante, ao estimular a compra de “novos”
produtos, que se diferenciam dos anterio-
res basicamente no aspecto externo ou em
um ou outro acessório supervalorizado.

Em seu livro “A Cultura do Novo Capita-
l i s m o”, o sociólogo americano Richard Sen-
nett joga luz sobre o fato de que os consu-
midores comuns compram equipamentos
com possibilidades que jamais utilizarão.
“Discos de memória capazes de guardar 400
livros, embora a maioria das pessoas che-
gue a arquivar na melhor das hipóteses cen-
tenas de páginas, ou programas de infor-
mática que nunca são acessados no compu-
tador ”, relaciona Sennett.

Tome-se o exemplo do iPod. Em tese, esse
cobiçado aparelho — fininho, de design
inovador, que transformou a indústria fo-
nográfica — é capaz de arquivar e reprodu-
zir dez mil músicas digitais de três minutos.
Mas seria alguém capaz de se lembrar de to-
das as dez mil canções gravadas? Não aca-
bamos ouvindo sempre as favoritas? “E, no
entanto, o fenomenal atrativo comercial do
iPod consiste precisamente em dispor de
mais do que uma pessoa jamais seria capaz
de usar. O apelo está, em parte, na ligação
entre a potência material e a aptidão poten-
cial da própria pessoa”, diz Sennett, profes-
sor da London School of Economics (LSE) e
do Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Falado de outra forma, ele representa
a potência daquilo que podemos comprar.

A lista dos sonhos de consumo potencial foi
inflada também porque o grupo de referência
dos consumidores mudou. O universo antes
restrito aos vizinhos do bairro, escola e fami-
liares, foi escancarado pela comunicação de
massa. A explosão de informação permitiu
que pessoas de baixa renda sonhassem com a
vida dos habitantes da grande cidade, seus
equipamentos eletrônicos de última geração
e viagens internacionais, intensificando a
“corrida armamentista do consumo”.

O problema desse movimento, diz Gian-
netti, é que ele não tem fim. Para o econo-
mista, à medida que a sociedade prospera,
as pessoas começam a competir pelos bens
posicionais. É aquele estágio em que as ne-
cessidades mais básicas do ser humano, seus
apetites universais, já foram satisfeitos e pas-
sam a abrir espaço para o furor de se distin-
guir em relação às pessoas comuns. É quan-
do o foco da sociedade volta-se para “ocupar
um lugar de honra na mente dos seus seme-
lhantes”, como afirmava o escritor francês.
“E, quanto mais se avança sobre os bens po-
sicionais, mais as pessoas sentem que falta
algo. Não tem solução econômica para isso.
Mas a conta recairá sobre o meio ambiente,
que não aceita desaforos.”
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causou um desastre ecológico. Não estou di-
zendo que o planejamento central teria por si
só dado conta do mercado. Mas nunca se
imaginava que o sistema de preços e a econo-
mia competitiva de mercado, capaz de gerar
tanta riqueza, tivesse uma falha tão grave.

Valor: Há mudanças em curso?
G i a n n et t i : Quem está fazendo uma expe-

riência pioneira nessa direção é a Austrália.
Eles adotaram um sistema de internacionali-
zação de custos ambientais e emissão de CO2

na geração de energia elétrica nas diferentes
opções. Não sei a mecânica, mas é algo novo.

Valor: E ganhos de eficiência nesse contexto?
G i a n n et t i : Essa ideia de melhorar a eficiên-

cia dos produtos, no final das contas, é mais
um elemento agravante do problema. O Para-
doxo de Jevons [Stanley Jevons, economista
britânico do século XIX] mostra isso. No século
XIX ele já tinha feito um exercício com o car-
vão. Dizia que, se o consumo de carvão conti-
nuasse crescendo, o custo de sua produção fi-
caria caro e as economias europeias termina-
riam estranguladas pela alta da sua principal
fonte de energia. O exercício é impecável como
extrapolação. Ele só não foi capaz de prever
que, poucas décadas depois, viria uma segun-
da revolução industrial, na qual o carvão seria
deslocado como fonte primária de energia pe-
la introdução do petróleo e das fontes elétri-
cas. Mas Jevons disse uma coisa que o tempo
mostrou ser realidade. Ao contra-argumento
de que a eficiência do carvão aumentaria, ele
respondeu que melhorar essa eficiência tam-
bém aumentaria o consumo de carvão. O ra-
ciocínio é de que, no início, subiria a lucrativi-
dade das siderúrgicas, o que atrairia mais capi-
tal ao setor, aumentaria a oferta e derrubaria o
preço do carvão. Isso elevaria a demanda e exi-
giria um consumo de carvão maior do que
quando havia máquinas menos eficientes.

Valor: Isso virou o Paradoxo de Jevons.
G i a n n et t i : É fantástico. Em 1960, 80% dos

condomínios nos EUA não tinham ar-condi-
cionado. O equipamento era caro e o custo de
consumo de energia, elevado. Hoje, 84% dos
domicílios o têm. Entre 1993 e 2005, a eficiên-
cia energética do ar-condicionado aumentou
20%, enquanto o consumo médio por apare-
lho aumentou 35%. Ficou tão barato que as
pessoas deixam ligado. Resumindo: os EUA
usam hoje um volume de energia, só com ar
condicionado, igual ao total de energia con-
sumida nos EUA em 1955. A China, entre 1997
e 2007, triplicou o número de aparelhos, e es-
tão só começando. A Índia vem na cola. Vai
crescer dez vezes o uso de ar-condicionado
entre 2005 e 2030. Com o compressor cada
vez mais barato e a eficiência maior, o consu-
mo vai aumentar. Essa conta não fecha. Tecno-
logia não é a resposta. (BB) �

dos consumidores toparam. Está todo mundo
preocupadíssimo, mas na hora de pôr a mão no
bolso... O sistema de preços vai ter de mudar. Ele
padece de uma falha tão ou mais grave no lon-
go prazo do que o planejamento central. Nunca
imaginei que diria isso na vida! É muito sério. E
está em tudo. Onde está, no preço, a emissão
enorme de gases do rebanho para alimentar a
produção de carnes? É maior do que a emissão
de toda a frota automobilística do mundo, se-
gundo a FAO [Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação]. Os preços re-
lativos vão ter de mudar. Algumas coisas vão fi-
car muito mais caras e outras muito mais bara-
tas. Essas coisas vão ter de ser precificadas de al-
guma maneira. Do jeito atual, estamos sendo
levados para o caminho do desastre.

Valor: O que deu o estalo no senhor?
G i a n n et t i : Ver o que está acontecendo. O

planejamento central também foi horroroso,

CLAUDIO BELLI/VALOR

Para o economista
Eduardo Giannetti da
Fonseca, a evolução
tecnológica não
resolve o problema,
porque barateia
produtos que
agridem a natureza

co para um. A termelétrica é muito mais eco-
nômica nesse registro monetário — o custo de
produção do KW/h — do que a solar. Mas tem
uma assimetria nessa comparação. E o custo
não monetário do CO2 que ela emitirá ao ge-
rar um KW com o carvão? A solar não tem. O
sistema de preços não é internalizado. É como
se a emissão de gases e o ônus ambiental dessa
opção fossem de graça. Não são.

Valor: Isso se aplica a quase tudo.
G i a n n et t i : Veja o caso das viagens aéreas.

Quando pego um avião para cruzar o Atlântico,
eu emito mais CO2 do que um indiano durante
um ano no meio rural. É de uma extravagância
sem tamanho. O que está embutido no preço da
passagem? Equipamento, combustível, aero-
porto, depreciação, serviço. Não está embutido
o CO2. Deveria estar. A British Airways deu a op-
ção ao cliente de pagar pelo crédito de carbono
equivalente emitido no trajeto. A adesão? 3%
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 12, n. 585, p. 8-9, 20, 21 e 22 jan.2012.




