
Economista e
pesquisador,Sér-
gio Besserman
Vianna foi o es-
colhidopelopre-
feito do Rio,
Eduardo Paes,
para presidir o
Grupode Traba-

lho da Prefeitura na Conferência
das Nações Unidas Sobre Desen-
volvimento Sustentável, Rio+20,
de 13 a 22 de junho, no Brasil.
Comhumor e otimismo, Besser-
man diz acreditar no sucesso da
conferência que, para ele, trata-
se de momento histórico. “É a
construção de um desenvolvi-
mento sustentável, que não sa-
bemos ainda o que é. Mas já sa-
bemos que o modelo atual é in-
sustentável.” Ele acredita que
somos menos ingênuos que há
20 anos, quando ocorreu a Rio
92. “Não é natureza de um lado
e desenvolvimento econômico
e social de outro.”Para ele, fal-
tando apenas um mês para a
Rio+20, a discussão é mais pro-
funda, commaior papel dos em-
presários e da sociedade.

O que o sr. acha dos temas que
serão debatidos na Rio+20?
Eles parecem vagos e abrangen-
tes. É um processo diplomático
e político.Temos quem queira
evitar a realidade da crise ecoló-
gica e aqueles que veem os pro-
blemas. O documento traduz as
negociações políticas e come-
çou vago, o que é normal. A de-
claração final não dependerá
tanto dele emais da pressão que
a sociedade fará sobre as autori-
dades presentes. O documento
está melhorando aos poucos.

Qual a importância da Rio +20?
O que esperar dela?
É omomento do processo histó-
rico mais importante do século
21. É a construção de um desen-
volvimento que não sabemos
ainda o que é. Mas já sabemos
que o atual é insustentável. Vai
significar avanço e será bem

lembrada. Agora, será ruim se
houver tentativa de minimizar
omomento atual. Existemmui-
tas “Rios+20”, a oficial vai deci-
dir quanta coragem vai ter. Mas
as Rios+20 que acontecem em
volta, essas podemos dizer que
jámudaram omundo. A discus-
são de sustentabilidade meses
atrás era menor, falávamos em
produtos usando menos água, o
que é importante. Mas hoje, o
debate é mais profundo.

Quais as principais diferenças
entre a Rio+20 e a Rio 92?
Vinte anos atrás, o mundo era
mais ingênuo e achava que o
problema era a natureza. Esta-
mos no meio de uma crise eco-
nômica, sabemos que osmerca-
dos não se regulam e que os pro-
blemas são muito maiores que
anos atrás. Quem tem problema
não é a natureza, somos nós. A
natureza se recupera de todos
os danos que causamos. Não so-
mos mais ingênuos e sabemos
que a humanidade é que tem
um problema. Não é natureza
de um lado e desenvolvimento
econômico e social de outro.

O que é a economia verde?
O conceito ainda parece
confuso e sem um consenso.
O debate está se tornando pro-
fundo. Se economia verde é en-
frentar os verdadeiros desafios
que a humanidade tem pela
frente, aumentar a inclusão so-

cial e diminuir as desigualda-
des sem acabar com o planeta,
ela fez sentido.

O sr. costuma ser enfático
em suas apresentações
ao dizer que não há
governança global. O que
quer dizer com isso e
como ela seria possível?
O mundo está sendo desafiado
a fazer o que nunca fez. Os pro-
blemas ecológicos são globais.
Pela primeira vez, teremos que
tomar decisões globalmente e
tomar estas decisões olhando
para um período de tempo
mais longo, para evitar custos
maiores daqui a 20, 30, 50
anos. Isso nunca foi feito.

Autoridades estão preparadas
para essa nova economia?
Estão. As autoridades vão discu-
tir a mudança da história, sob
pressão da sociedade. Com esta
pressão, já dá para acreditar
que daremos um passo grande.

Qual o papel do setor privado?
Ele tem que se conectar com a
história, agir demodo sustentá-
vel. Mas isso não basta. Empre-
sa com visão estratégica já sabe:
a economia vai mudar e ela tem
que dar umpasso à frente. As re-
gras do jogo vão mudar.

E o papel do cidadão?
Desde ter atitudes conscientes
como reduzir o consumo de
energia, até debater sustentabi-
lidade no trabalho e na família.

O Rio está preparado para
receber a conferência?
Sim. Vai ocorrer dentro de pa-
drão de excelência. Trabalha-
mos há dois anos como Itamara-
ty. Enfrentamos problemas
com quartos de hotéis cinco es-
trelas, o que ocorre em épocas
como Carnaval e Ano Novo. Em
eventos internacionais de ou-
tros países, isso realmente não
ocorre. Há falta de quartos. A
prefeitura lançou um site para
reduzir estes problemas. Vamos
trabalhar para profissionalizar o
setor até a Copa do Mundo. ■
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Bahiateráparceriadeempresasestaduaiseo
governofederalparaabrirpoçosartesianos

Gabriela Murno, do Rio
gmurno@brasileconomico.com.br

ESTIAGEM1

Governobaianoarticulamedidaspara
minimizarmaiorsecadosúltimos30anos

O governo da Bahia fechou parcerias com o governo federal e
empresas públicas para a abertura de poços artesianos, inclusive
recuperando os já existentes e manutenção daqueles que não estão
com a estrutura ideal. Também está em construção um novo sistema
de captação de água destinada aos municípios afetados pela seca, além
da inauguração de uma adutora do projeto de Água do Sertão. ABr

Macarena Lobos

“AsRios+20que ocorrememvolta
da oficial jámudaramomundo”

“

A estiagem que afeta a Bahia levou 242 municípios a decretar
estado de emergência. Cerca de 2,7 milhões de pessoas são afetadas
pala seca, segundo a Defesa Civil do estado da Bahia. O coordenador
do serviço, Salvador Brito, disse que uma série de esforços conjuntos
estão sendo implementados para minimizar os efeitos da seca
na região, considerada a pior dos últimos 30 anos. ABr

Economista acredita que a conferência já ampliou o debate em torno de temas com sustentabilidade

É a construção de um
desenvolvimento que
ainda não sabemos
o que é, nem como
fazer. Mas já sabemos
que o atual modelo
é insustentável

BRASIL
Diego Vara/Folhapress

Besserman:“ORiodeJaneiroestápreparado.Oeventovaiocorrerdentrodepadrãodeexcelência”

ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN Presidente da Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro

RIO+20

O QUE É?

OBJETIVO?

QUANDO?

QUEM PARTICIPARÁ?

Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável

Assegurar um comprometimento político 
renovado para o desenvolvimento 
sustentável, avaliar o progresso feito até 
o momento e as lacunas que ainda 
existem na implementação dos 
resultados dos principais encontros sobre 
desenvolvimento sustentável, além de 
abordar os novos desafios emergentes

Será realizada de 20 a 22 de junho 
de 2012 , no Rio de Janeiro

Chefes e representantes de Estados 
e governos

Fonte: Brasil Econômico

14 Brasil Econômico Terça-feira, 22 de maio, 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




