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ENTREVISTA JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO Economista e ex-ministro do Planejamento (1969-1979)
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Precisamos mudar
o que os economistas
chamam de função
de produção ou a
maneira de produzir
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Devemos avançar
em três áreas:
ambiental, agrícola
e energética. E abrir
uma nova frente
para a criação
da indústria verde,
que já nasce sem
emissões ou com
baixas emissões
de carbono
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Brasil precisa investir em inovação
para desenvolver a indústria “verde”
é

Velloso, que chegou a defender a poluição como preço para o crescimento, diz agora que sustentabilidade é o futuro do país
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O Brasil está preparado para
usufruir da economia verde?
Esse é o momento das grandes
oportunidades para o Brasil. Devemos avançar em três áreas —
ambiental, agrícola e energética
— e abrir uma nova frente para
a criação da indústria verde,
que já nasce sem emissões ou
com baixas emissões de carbono. Precisamos mudar o que os
economistas chamam de função
de produção ou a maneira de
produzir. Precisamos criar um
sistema de inovação e de pesquisa e desenvolvimento verdes.
Nós temos melhorado em inovação, mas ainda não na criação
de uma indústria verde.
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Temos um enorme
potencial de
biodiversidade com
a floresta amazônica
e não sabemos
aproveitar.
A estratégia é
simples: utilizar a
biodiversidade para
fazer biotecnologia.
Esta é a tecnologia do
século 21, que pode
se transformar em
algo tão importante
quanto a informação
e comunicação hoje
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Já se foi o tempo em que João
Paulo dos Reis Velloso defendia
o desenvolvimento econômico
a qualquer preço. Um dos estrategistas do chamado milagre
econômico brasileiro — ele foi
ministro do Planejamento entre
1969 e 1979 — Reis Velloso chegou a ser citado em editorial do
The New Yor Times sobre a 1ª
Conferência Mundial sobre o
Homem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972,
com a frase “Vamos à poluição.” Naquele momento, o modelo de desenvolvimento brasileiro baseava-se no uso dos recursos naturais considerados infinitos, em sistemas industriais
muito poluentes e na intensa exploração da mão de obra barata.
Mas o mundo mudou e Reis Velloso, hoje com 80 anos, também. Organizador do Fórum Nacional, promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos
(Inae), ele lançou o livro “A
questão ambiental e a Rio+20”,
no qual sai em defesa da economia verde que, segundo ele, é
“uma grande oportunidade para o Brasil”. O economista diz esperar que a Rio+20, deixe um legado nessa direção ao país.
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Como essa ideia se aplicaria
à agricultura e energia?
Nós não apenas temos uma grande tecnologia de agricultura tropical, mas de agricultura de baixo carbono. E temos uma matriz energética que é muito boa
porque é constituída principalmente de energias renováveis.
Deveremos avançar mais ainda
em energias renováveis, aumentando a participação da energia
elétrica, além de desenvolver
novas tecnologias de biocombustíveis. Temos duas propostas nessa área que vão entrar no
centro das discussões. Uma é a

opção pela energia elétrica,
com a possibilidade de desenvolver, por exemplo, o carro elétrico. Outra é mudar o sistema
de transporte público nas grandes metrópoles. Hoje, a base é o
ônibus, que não funciona. A proposta que fazemos é mudar para
um sistema a base de trens,como metrô e VLT (veículo leve sobre trilhos). Ônibus é ruim.
Como o Brasil poderia avançar
em pesquisa e desenvolvimento
para uma economia verde?
Temos um enorme potencial de
biodiversidade com a floresta
amazônica e não sabemos aproveitar. A estratégia é simples:
utilizar a biodiversidade para fazer biotecnologia. Esta é a tecnologia do século 21, que pode se
transformar em algo tão importante quanto a informação e comunicação. Existe uma empresa na Ilha do Fundão que produz sabe o quê? Moléculas. Exporta moléculas para as indústrias farmacêutica e agrícola, e
aeroespacial. Este é o futuro.
Em 1972, na conferência de
Estocolmo, o senhor não era
um entusiasta da economia
verde. O que mudou?
Há muito tempo que o Brasil enveredou para este caminho de

criar uma economia verde ou
de evitar a poluição. No segundo PND (Programa Nacional de
Desenvolvimento), de 1974, já
havia um capítulo sobre controle de poluição. Isso era muito
avançado na época. Depois criamos a Secretaria Especial do
Meio Ambiente que resultou no
Ministério do Meio Ambiente. E
tomamos outras medidas: proibimos, por exemplo, qualquer
incentivo financeiro ou fiscal
em indústrias localizadas na
Grande São Paulo, porque a região já era muito poluída. Adotamos medidas para que a indústria crescesse no interior ou em
outros estados. Naquela época
havia uma história de que São
Paulo não podia parar. Dissemos que podia. São Paulo podia
se desenvolver pelos serviços.
O que o sr. espera da Rio+20?
Que ela caminhe na direção certa e comece a entender que temos de evoluir para a história
da economia verde, ou de PIB
Verde. E que ela deixe um legado, ou seja, algo que realmente
possa ser útil durante dez anos.
Pelo menos que abra caminho e
tenha visão estratégia, e o sentido de legado, herança que ela
vai deixar. Os acordos podem
resultar daí. ■
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