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Internacional

Estudo traz sugestões para economia verde no Brasil
Marta Nogueira
Do Rio

A transição do Brasil para uma
economia verde e sustentável de-
pende da maior frequência de
reajustes nos preços dos com-
bustíveis fósseis, com base na va-
riação do barril de petróleo no
mercado internacional. É o que
aponta coletânea de estudos ela-
borada pela Fundação Brasileira
para o Desenvolvimento Susten-
tável (FBDS). Para fundação, a
quase ausência de aumentos de
preços dos combustíveis fósseis
no mercado interno impede a
competitividade dos biocom-
bustíveis no Brasil.

A coletânea, elaborada dentre
agosto de 2011 e maio desde ano,
teve patrocínio da A m b e v, BN-

DES, JSL, Light, Shell e Tetra Pak e
investimento de R$ 540 mil. Os
levantamentos, que contêm pro-
postas para diferentes setores da
economia brasileira, foram en-
tregues à ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, e serão
levados à conferência das Nações
Unidas para o desenvolvimento
sustentável, a Rio+20, de 13 a 22
de junho, no Rio.

O diretor superintendente da
FBDS, Walfredo Schindler, afir-
mou que o objetivo dos estudos
é trazer propostas para imple-
mentação imediata. Como não é
objetivo da Rio+20 trazer metas
de curto prazo, a expectativa da
fundação é que os assuntos se-
jam conhecidos e discutidos em
um primeiro momento, e pos-
sam ser tratados com mais aten-

ção após a conferência.
Um dos 12 estudos que com-

põe a coletânea, intitulada “Di -
retrizes para uma Economia Ver-
de no Brasil”, defende a incorpo-
ração dos impactos ambientais e
sociais aos custos da energia. Is-
so, na prática, elevaria os preços
reais da geração fóssil.

“A gasolina vem sendo manti-
da com preços artificialmente
baixos há muito tempo”, disse
Schindler. Mas admitiu, no en-
tanto, que as reservas do pré-sal
são ativos importantes e o óleo
continuará a ter papel de desta-
que na economia mundial.

Para Schindler, o programa de
produção e uso de etanol de cana
no Brasil representa “o mais im-
portante programa de energia
renovável do mundo e equivale a

economia de quase um milhão
de barris de petróleo por dia”. Es-
sa análise leva em conta produ-
ção de biocombustível líquido e
eletricidade. Nos últimos 33
anos, segundo Schindler, a pro-
dutividade do etanol aumentou
3,6 vezes. “Hoje, utilizamos 27%
da área de cana para produzir a
mesma quantidade de etanol
produzida nos anos 70”, disse.

Em relação à geração de ener-
gia elétrica, Schindler destacou
que o Brasil “ainda tem a matriz
energética muito limpa” em
comparação com a média mun-
dial. Entretanto, ressaltou que a
quantidade de termelétricas a
combustíveis fósseis tem cresci-
do, principalmente por causa de
questões ligadas à segurança
energética, dificuldades para ob-

tenção de licenciamento am-
biental para hidrelétricas e com-
plicações para o aproveitamento
do potencial hídrico amazônico.
Segundo ele, dos cerca de 55% do
potencial hidrelétrico que ainda
há para explorar no país, cerca de
70% está na Floresta Amazônica.

Dentre as propostas para au-
mentar a geração está o incre-
mento da energia eólica. “De 15%
a 20% da nossa demanda poderia
ser suprida por meio de energia
e ó l i c a”, disse Schindler. Segundo
ele, entre 2009 e 2011 foram in-
vestidos quase R$ 30 bilhões, cor-
respondentes à contratação de
uma capacidade de 5.785 MW. Is-
so permitirá que a participação
da energia eólica passe de pouco
menos de 1% para mais de 5% da
capacidade instalada de geração

de energia no país, até 2014.
Outra defesa do estudo é que a

modernização de hidrelétricas
mais antigas podem trazer ga-
nhos de capacidade de 2,5% a
20%. Segundo Schindler, é possí-
vel efetuar programas de repo-
tenciação em instalações que ho-
je correspondem a 32 GW insta-
lados com custos de R$ 250 a R$
600 por kW adicionado.

Além disso, o estudo afirma
que, com o fim das concessões
das usinas hidrelétricas, a partir
de 2015, podem ser criadas dire-
trizes para que empresas e con-
sórcios que fiquem com as con-
cessões invistam em bacias hi-
drográficas com foco no uso
múltiplo da água incluindo seto-
res como agricultura, uso huma-
no e transporte por rios.

Crise da dívida Pesquisa mostra receio sobre futuro da integração regional

Apesar de céticos com o euro,
europeus apoiam a moeda
Pan Pylas
Associated Press, de Londres

A crise da dívida que assola a Eu-
ropa nos últimos três anos expôs
descontentamentos com a moeda
única, mas pouca disposição em
abandoná-la, segundo uma ampla
pesquisa divulgada ontem.

A pesquisa do Pew Research
Center, realizada em oito países da
União Europeia (UE), incluindo 5
dos 17 membros da região do eu-
ro, indicou que os problemas fi-
nanceiros da região desencadea-
ram grandes receios sobre o futuro
da Europa como projeto político.

“A crise de confiança está evi-
dente na economia, no futuro,
nos benefícios da integração eco-
nômica europeia, na participa-
ção na UE, no euro e no sistema de
livre mercado”, destacou o Pew
Research Center, em comunicado
que acompanhou a pesquisa.

Apesar dessas preocupações, o
Pew Research Center não detec-
tou nos países que usam o euro a
disposição para voltar a suas an-
tigas moedas, como o franco
francês ou a peseta espanhola. O

euro foi lançado em 1999 e atual-
mente é usado em 17 países.

Na Grécia, epicentro da crise da
dívida, 71% dos consultados que-
rem manter o euro e 23% querem
voltar ao dracma. A maioria na
Grécia, país atualmente em seu
quinto ano de recessão profunda,
acha que o euro foi mais benéfico
do que prejudicial para eles – 46%
dos consultados, enquanto 26%
acham que a moeda foi negativa.

Essas constatações podem ser
cruciais quando a Grécia se pre-
para para eleições gerais em 17 de
junho, que muitos veem como
um referendo sobre a participa-
ção do país na região do euro.

Em Atenas, a aposentada Var-
vara Konstantopoulou, de 65
anos, resumiu o dilema em que o
país se encontra, entre um cená-
rio indefinido de austeridade e
uma saída catastrófica do euro.

“Não acho que o euro tenha nos
ajudado. Quando nos juntamos,
tudo ficou mais caro”, afirmou.
“Mas agora estamos presos. Se sair-
mos do euro, nosso dinheiro não
vai valer nada. É pior para as pes-
soas que recebem uma renda fixa.”

Recentes pesquisas na Grécia
indicam uma preferência por par-
tidos políticos dispostos a cum-
prir as promessas feitas pelo país
em troca do pacote de socorro fi-
nanceiro da UE, mais notadamen-
te o direitista Nova Democracia.

Embora o Pew Research Cen-
ter tenha detectado pouco apeti-
te para abandonar o euro, a pes-
quisa indica o predomínio de
um ceticismo em relação à moe-
da única europeia.

A maioria das pessoas na Fran-
ça, Itália e Espanha acredita que
o euro foi mais prejudicial do
que benéfico. Na Itália, que tem o
segundo maior endividamento
na região do euro depois da Gré-
cia, 44% dos consultados disse-
ram que a moeda foi algo negati-
vo, enquanto 30% a viram como
positiva. A Itália também mos-
trou a maior porcentagem con-
tra o euro, com 40% querendo
voltar à lira italiana e 52% defen-
dendo a manutenção.

Em nenhum dos cinco países
do euro houve uma parcela supe-
rior a 50% dos consultados que
visse a moeda como benéfica.

Na Alemanha, maior econo-
mia da Europa, no entanto, o nú-
mero de pessoas que vê a moeda
como benéfica é superior aos que
a acham prejudicial. Os exporta-
dores alemães beneficiaram-se
do valor relativamente baixo do
euro, em comparação ao valor
que o marco alemão teria ante
outras moedas importantes, co-
mo o dólar.

A pesquisa também mostrou
que dois terços dos alemães que-
rem manter a moeda, mesmo
com o país tendo de entrar com
as maiores contribuições nos pa-
cotes de auxílio financeiro.

Entre os países pesquisados
que não adotaram o euro como
moeda, a grande maioria no Rei-
no Unido, República Tcheca e
Polônia acha que foi melhor não
ter entrado no bloco.

A pesquisa do Pew Research foi
feita por telefone em alguns países
e pessoalmente em outros, entre
meados de março e meados de
abril, com pelo menos mil pessoas
sendo entrevistadas em cada país.
A margem de erro é de 3,3% a 4,4%,
dependendo de cada país.

Senador da Bolívia pede
asilo ao Brasil e cria
mal-estar entre países
Fabio Murakawa
De São Paulo

O pedido de asilo feito ontem
pelo senador boliviano Roger
Pinto à presidente Dilma Rous-
seff criou uma saia justa para a di-
plomacia brasileira. Ele ocorre
num momento delicado na rela-
ção bilateral, em meio a uma ex-
tensa agenda negativa que os
dois países têm de resolver.

Roger Pinto, líder da opositora
Convergência Nacional, chegou
anteontem à Embaixada do Brasil
em La Paz acompanhado de outros
três parlamentares: as senadoras
Jeanine Añez e Carmen Eva Gonzá-
les e o deputado Adrián Oliva. Au-
tor de várias denúncias de corrup-
ção contra o governo e de conexão
de funcionários públicos com o
narcotráfico, Pinto alegou ser víti-
ma de perseguição política em seu
país e disse estar sofrendo ameaças
de morte. Aos diplomatas brasilei-
ros, o senador afirmou ser alvo de
20 processos judiciais por “desaca -
t o”, todos ligados às suas denún-
cias. Por esse delito, ele pode pegar
até três anos de prisão.

Os demais parlamentares passa-
ram a noite na representação di-
plomática brasileira “em solidarie-
dade ao senador Pinto” e saíram
ontem pela manhã. Pinto ficou e
pediu asilo político ao Brasil, que
faz fronteira com o seu Departa-
mento (Estado), Pando.

A chegada do novo “h ó s p e d e”
deixou o Itamaraty em uma situa-
ção delicada. Se o Brasil não conce-
de o asilo, pode ser acusado de vi-
rar as costas para a situação dos di-
reitos humanos no país vizinho. Se
concede, pode irritar o governo
Evo Morales em um momento em
que os dois países têm uma agen-
da recheada de temas negativos. A
Bolívia está prestes a devolver ao
país cerca de 400 veículos rouba-
dos em território brasileiro, após

intensa pressão de Brasília. Além
disso, ainda não está totalmente
solucionado o imbróglio envol-
vendo uma estrada financiada pe-
lo BNDES no país. Morales retirou a
obra da brasileira OAS em abril e
ameaça executar a garantia bancá-
ria, o que sujaria o nome da cons-
trutora internacionalmente.

Ontem, o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota, disse
que o “o Brasil acompanha de per-
to a situação”. O Itamaraty afirmou
que os contatos estão sendo feitos
“no mais alto nível” entre os dois
países. Mas a sensação é que o go-
verno brasileiro não sabe ao certo
o que fazer. O Brasil cogita pedir a
La Paz um salvo-conduto para que
o senador seja transferido da em-
baixada ao aeroporto — por conta
dos processos judiciais, ele está
proibido de sair do país. Caso isso
seja negado, corre-se o risco de que
a embaixada brasileira em La Paz
viva uma situação parecida com a
de Honduras em 2009, quando
abrigou por mais de quatro meses
o presidente Manuel Zelaya, de-
posto por um golpe militar.

A senadora de oposição Centa
Rek, que esteve ontem na embai-
xada, disse ao Va l o r que há pelo
menos outros 15 parlamentares
na mesma situação de Pinto e que
podem pedir asilo a outro país a
qualquer momento, “talvez o Bra-
sil”. Já Jeanine Añez contou que es-
teve com Oliva na semana passada
em Brasília e que denunciou a per-
seguição a parlamentares bolivia-
nos aos senadores Fernando Collor
(PTB-AL), presidente da Comissão
de Relações Exteriores, Paulo Paim
(PT-RS), presidente da Comissão
de Direitos Humanos.

Eles foram ciceroneados por
Sérgio Petecão (PSD-AC), que disse
conhecer o senador Pinto de longa
data. “Eu já o aconselhei várias ve-
zes a fugir do país. Mas não sabia
que ele iria à embaixada”, afirmou.

Monti propõe parar com futebol na Itália

A
P

Após mais um escândalo, o premiê da
Itália, Mario Monti, sugeriu parar o
futebol no país por dois ou três anos.
Esta semana, uma investigação
revelou que partidas do campeonato
italiano tiveram acerto de resultado.
O esquema visava lucrar com apostas
e envolve jogadores, dirigentes e
técnicos. O capitão da Lazio, Stefano
Mauri, foi detido. O caso chegou até a
seleção, que treina para a Eurocopa. O
lateral Domenico Criscito, suspeito de
atuar no esquema, foi interrogado
pela polícia e acabou dispensado da
“a z z u r ra ”. O técnico da Juventus
(atual campeã italiana), Antonio
Conte, também é investigado. Monti
disse que o caso provoca “p rof u n d a
t r i stez a ” e cogitou se “por dois ou três
anos não faria bem à maturação do
país uma total suspensão do futebol”.
Ele disse que não era uma proposta de
governo, mas um desejo pessoal. A
ideia foi criticada por autoridades
esportivas e pelos clubes do país.

Pessimismo aumenta na Espanha
Agências internacionais

Uma nova série de dados negati-
vos sobre a economia espanhola
divulgados ontem abalaram os es-
forços do governo para restaurar a
confiança de investidores nos títu-
los do país. O gabinete do primei-
ro-ministro Mariano Rajoy, no en-
tanto, reafirmou a confiança de
que conseguirá atingir a meta de
um déficit fiscal neste ano de 5,3%
do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o Instituto Nacional
de Estatísticas, as vendas no vare-
jo tiveram uma queda recorde
em abril de 9,8%, em relação ao
mesmo mês do ano passado. Tra-
ta-se da 22a queda mensal segui-
da do índice e mais do que o do-
bro do recuo de 3,8% de março.

Um sombrio relatório do Banco

da Espanha (o BC do país) trouxe
mais más notícias. A previsão do
BC é que a economia continuará
encolhendo pelo menos até o fi-
nal de junho, após uma contração
de 0,3% no primeiro trimestre. O
BC destacou um declínio de 2%
nos novos registros de carros em
abril e um recuo de 17% na con-
tratação de operários na constru-
ção como evidências de fraqueza
econômica. Com o país vivendo
uma recaída na recessão, o gover-
no calcula que em todo o ano de
2012 o PIB diminuirá 1,7%.

Após o fechamento dos merca-
dos, o presidente do Banco da Es-
panha, Miguel Fernández Ordó-
ñez, anunciou que abandonará o
cargo um mês antes do término
previsto para o seu mandato (mea-
dos de julho). O governo conserva-

dor, que tomou posse em dezem-
bro, fez poucos esforços para es-
conder à crença de que Ordóñez
tem parte da culpa pela turbulên-
cia econômica que passa o país.

Em entrevista coletiva concedi-
da ontem, a vice-ministra de Orça-
mento, Marta Fernandez Curras,
disse que o governo está “absolu -
tamente determinado” a cumprir
a meta de um déficit de 5,3%. Se-
gundo Curras, o governo central
repassou € 3,8 bilhões como apoio
de liquidez para regiões que pas-
sam por dificuldades financeiras e
que não conseguem mais contrair
empréstimos nos mercados. A me-
dida contribuiu para um aumento
do déficit do governo central para
2,39% do PIB — contra 1,57% um
ano antes. Sem a ajuda às regiões, o
déficit teria caído para 1,43%.

Confiança e preço de
imóveis caem nos EUA
Agências internacionais

Dados divulgados ontem suge-
rem mais sinais de dificuldade pa-
ra a economia dos Estados Unidos.
Os consumidores americanos es-
tão menos confiantes no mês de
maio e veem deterioração nas con-
dições do mercado de trabalho.
Além disso, o preço dos imóveis
em 20 cidades americanas ficou
estável em março, o que indica de-
saquecimento do setor.

Segundo o instituto Conference
Board, o índice que mede a con-
fiança do consumidor do caiu para
64,9 pontos neste mês, contra 68,7
em abril. Essa é a terceira queda
consecutiva do indicador. “Consu -
midores estão menos otimistas
com as atuais condições dos negó-
cios e do mercado de trabalho”,
disse Lynn Franco, diretora de pes-
quisas de consumo do grupo.

A pesquisa mostra que 7,9% dos
participantes acreditam que há

empregos suficientes no país,
abaixo dos 8,4% reportados em
abril. Os que acreditam que está
difícil conseguir trabalho chegam
a 41%, contra 38% no mês passado.
Consumidores também estão
preocupados com a situação do
emprego para os próximos seis
meses: 15,8% acreditam que abri-
rão mais vagas, enquanto 21% pre-
veem diminuição.

O índice de preços de imóveis
residenciais S&P Case-Shiller para
20 cidades americanas ficou está-
vel em março contra fevereiro e
caiu 2,6% ante março de 2011. O
índice para dez cidades diminuiu
0,1% na comparação mensal e 2,8%
na anual. Já o índice nacional de
preços de imóveis caiu 2% no pri-
meiro trimestre na comparação
com o período anterior e 1,9% ante
o primeiro trimestre de 2011. Os
preços estão em baixa de cerca de
35% desde o pico atingido no se-
gundo trimestre de 2006.

Curtas

Pressão sobre a Síria
EUA, Alemanha, França, Reino

Unido e mais cinco países expul-
saram ontem os embaixadores
da Síria em repúdio ao ataque
que deixou 108 civis mortos na
cidade de Houla, na semana pas-
sada. O presidente da França,
François Hollande, cogitou uma
intervenção militar no país, au-
mentando a pressão sobre o re-
gime de Bashar Al Assad.

Emergência no Peru
O Peru declarou estado de

emergência por 30 dias no Depar-
tamento de Cusco após violentos
protestos contra a poluição causa-
da por uma mina de cobre da
Xtrata. Quatro pessoas morreram.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




