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A posição no alto da tabela de
sustentabilidade não se repete
nos outros indicadores estuda-
dos pela Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade
(Anefac). Atémesmona compa-
ração com outras nações latino-
americanas o Brasil se debate
nas posições inferiores do ran-
king geral, em 13º lugar. Entre
as nações do G20, o país está à
frente apenas de Arábia Saudi-
ta, Turquia, China, Indonésia,
África do Sul e Índia.
Entre os fatores que derru-

bam o Brasil estão educação,
saúde e desigualdade de renda.

No último quesito, coloca-se à
frente apenas de Índia e África
do Sul - o primeiro possui um
regime social baseado em cas-
tas e o segundo viveu décadas
sob o apartheid.
México e Argentina, os ou-

tros países latinos presentes no
G20, encontram-se em 10º e 12º
respectivamente. Os quesitos
que descredenciam o Brasil a
ocupar posição melhor no indi-
cador são justamente aqueles
que substanciam a distância dos
hispânicos dos brasileiros.
“A renda e a expectativa de

vida nestes países encontram-
se emmelhores condições que a
do Brasil, apesar das crises e pro-
blemas com tráfico de drogas”,
diz Gianni Ricciardi, vice-presi-
dente de análises da Anefac.

Entre os primeiros colocados
do ranking, estão Alemanha,
Austrália e França, com longa
expectativa de vida, boa educa-
ção e baixa criminalidade.
Ricciardi afirma que um dos

empecilhos para que o Brasil al-
cance estas nações, principal-
mente Alemanha e França, são
as dificuldades de acesso à algu-
mas regiões. “A extensão terri-
torial e regiões remotas como a
Floresta Amazônica dificulta a
conquista de indicadoresmelho-
res em escolaridade e saúde.
Parceiros do Brics, Rússia e Chi-
na também possuem problemas
nesta área. Na China, principal-
mente pela parcela muito gran-
de da população rural, é neces-
sário avançar e muito a educa-
ção”, avalia Ricciardi. ■ G.M.

Detentor de uma das matrizes
energéticas mais limpas do pla-
neta, o Brasil alcançou a tercei-
ra posição entre os países mais
sustentáveis do G20 — o grupo
das 19 maiores economias mais
a União Europeia, que foi des-
considerada do estudo. Segun-
do o levantamento da Associa-
ção Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac), a utili-
zação massiva de energia gera-
da por usinas hidrelétricas —
que correspondem a 91% do
abastecimento elétrico do siste-
ma interligado nacional — for-
nece indiretamente bons indi-
cadores referentes à emissão
de poluentes e à pegada ecoló-
gica de seus habitantes.
Para Gianni Ricciardi, vice-

presidente de análises da Ane-
fac, a decisão, em décadas pas-
sadas, de desenvolver energias
limpas, mostra-se cada vez
mais acertada em um mundo
pressionado pela demanda eco-
lógica. “Foi uma questão estraté-
gica e de oportunidade. Hoje,
ninguémnomundo sabe explo-
rar esse aspecto como nós”, diz.
No ranking criado pela asso-

ciação, França e Reino Unido
aparecem à frente do Brasil.
Questionado sobre a matriz
energética francesa, Ricciardi
foi taxativo: “A energia atômica
é das mais limpas que existe. O
caso de Fukushima alertou o
mundo para os riscos implícitos
desta fonte,mas a poluição cria-
da pela matriz nuclear é ínfi-
ma”. O estudo também chama
atenção para o alto índice de
reutilização de água destas na-
ções. “Estes países têm uma
consciência ecológica muito
grande”, conclui Ricciardi.

Termelétricas
Apesar dos bons indicadores
providos pelo sistema hidráuli-
co, FernandoUmbria, vice-pre-
sidente da Associação Brasileira
de Grandes Consumidores In-
dustriais de Energia (Abrace),
alerta para o avanço das terme-
létricas no país, substancial-

mente mais poluentes. Hoje,
elas correspondem a 5,6% da
matriz energética nacional. “Co-
monão estamos construindo re-
servatórios para as hidrelétri-
cas, aumentará a necessidade
de usinas que garantam a confia-
bilidade do sistema”, diz.
Segundo Umbria, indepen-

dentemente da construção de
três novas usinas — Belo Monte,
Jirau e Santo Antônio—, a capa-
cidade de geração das termelé-
tricas terá de dobrar até o final
de 2016. Atualmente, os contra-
tos com as usinas térmicas pre-
veem fornecimento de 5,2 mil
megawatts. Ao final do ano
olímpico, serão acrescidos ou-
tros 5milmegawatts em contra-
tos de abastecimento. “O au-
mento do consumo de energia
está pressionando os reservató-
rios, o que acentua a necessida-
de de uma matriz mais confiá-
vel, que não dependa de efeitos
climáticos”, avalia Umbria.
A criação de energia elétrica

pormeio da queima de combus-
tíveis é um dos principais moti-
vos que derrubaram alguns paí-
ses no ranking da sustentabilida-
de, como Coreia do Sul, em 14º;
Rússia, 15º; China, 18º; e Austrá-
lia, a última, em 19º lugar. “Há
uma necessidade muito grande
de utilizar carvão e petróleo nes-
tes países”, afirma Ricciardi.
Os dados referentes à emis-

são de gás carbônico por essas
nações, em números absolutos
ou por habitante, estão entre os
piores do grupo. “Isso mostra
que os países não estão nemper-
to de equacionar a questão am-
biental. Havia a expectativa de
que a Rio+20 poderia ser um
marco nesta história, mas o ris-
co de se repetir o protocolo de
Kioto (o qual os Estados Unidos
não assinaram) é grande”, diz o
executivo da Anefac. ■

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br

Brasil é o 3ºmais
sustentável doG20

Desigualdade de renda deixa
país em 13º no ranking geral
De acordo com o estudo da
Anefac, Brasil só não é mais
desigual que Índia e África do Sul

Devido a uma matriz energética limpa,
levantamento feito pela Anefac coloca
o país no pódio da sustentabilidade

No ranking criado
pela Anefac, apenas
França e Reino Unido
aparecem como
mais sustentáveis do
que o Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




