
ÉPOCA - O Brasil recebe a Rio+20 num momento de poucas expec
tativas quanto a avanços reais na proteção ao meio ambiente. Qual 
a importância hoje desses avanços para soluções na área social? 
Uma coisa depende da outra? 
Carlos Lopes - Durante bastante tempo, depois da Segunda 
Guerra Mundial, houve um período de grande crescimen
to, que durou mais ou menos 30 anos. Esses anos fizeram 
com que a preocupação do mundo estivesse na produção de 
riqueza, e pouco foi feito para a distribuição dessa riqueza. 
Depois veio a preocupação com igualdade e a distribuição. 
Nos últimos 20 anos, veio a preocupação com os recursos do 
planeta. Esses três elementos deram origem ao conceito de 
desenvolvimento sustentável, e a Rio 92 foi o ponto alto da 
adoção desse conceito. Estamos no momento de um balanço. 
Houve bastante progresso, com várias convenções impor
tantes. Hoje em dia, quase todos os países desenvolvidos 
têm controle de emissão de CO2 e políticas para incentivar 
a inovação na área de energia renovável. Mas estamos longe 
da conta, todas as negociações globais estão emperradas, não 
só as relativas ao desenvolvimento sustentável. Continuamos 
a ver o problema como sendo em camadas, foi assim que ele 

evoluiu. A verdadeira transformação será quando virmos a 
economia como sendo o ponto principal da transformação. 
O ideal é que uma economia verde aposte na inovação e na 
transformação dos métodos econômicos para que sejam 
sustentáveis e mais humanos. 

ÉPOCA - Numa escala de zero a dez, onde está o mundo hoje na 
busca desse objetivo? 
Lopes- A maneira de medir isso são os Objetivos do Milê
nio (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, definidos pela 
ONU). Temos oito objetivos, e neles já estão as questões 
social, econômica e ambiental. E o que nos diz o relatório 
sobre os objetivos, produzido no final de 2011? Estamos a 
ponto de atingir algumas das metas, mas não todas. Diria 
que estamos a meio caminho. Os objetivos são para 2015, 
portanto ainda temos três anos. Mas todos acreditam que, 
para 2015, não será possível atingi-los. E olha que foram 
objetivos realistas, não eram objetivos para a completa trans
formação do planeta. 

ÉPOCA - Apesar de realistas, essas metas foram concebidas numa • 
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época (ano 2000) em que a economia global estava em franca 
expansão. Hoje estamos numa situação completamente diferente. 
Ainda é realista perseguir esses objetivos? 
Lopes- Segundo o FMI, as zonas mais resilientes à crise, que 
crescerão mais na próxima década, são precisamente aquelas 
que precisavam fazer mais progresso. A África é o continente 
que mais cresce hoje no mundo. Em princípio, os objetivos 
do milênio ainda não foram afetados pela crise. Houve uma 
dramática redução dos indicadores sociais e econômicos 
em 2010, ano em que a crise atingiu esses países. Depois, 
rapidamente, eles se recuperaram. E agora podemos, com 
uma dupla recessão nas economias mais avançadas, ter outro 
fenômeno equivalente. 

ÉPOCA - Tem havido um grande otimismo em relação à situação 
econômica da África. Mas alguns temores começaram a voltar: em 
março houve golpe militar no Mali e em abril em seu próprio pais, 
a Gu iné-Bissau. Fala-se no perigo de o norte do Mali se tornar uma 
futura Somália, com a ação de radicais islâmicos. Isso ameaça os 
avanços vistos na África? 
Lopes- É verdade que a África cresce economicamente, com 
5,8% de média (de crescimento) no continente e cinco econo
mias africanas entre as dez que mais crescem no mundo. Mas 
a África tem quatro tendências, não completamente estuda
das, que influenciarão muito a qualidade desse crescimento. 
Haverá uma alteração demográfica gigantesca na África, que 
tem hoje 1 bilhão de habitantes. Até o final do século serão 2 
bilhões. Essa população jovem será muito urbana, conectada 
com as novas tecnologias. Em segundo lugar, há uma inter-
conexão de conflitos de baixa intensidade em duas grandes 
bacias: no Sahel, ao sul do Saara, e no Vale do Rift, desde o 
Chifre da África até os Grandes Lagos, nos Congos, Ruanda 
e Burundi. Esses conflitos estão interconectados com outros 
fenômenos novos, como tráfico de drogas, terrorismo e extre
mismo religioso. A terceira tendência é a composição do PIB 
dos países africanos, que está ficando menos rural. Em quarto 
lugar, a África tem as maiores reservas de terras aráveis do 
mundo ainda não aproveitadas. Na África e no Brasil, temos 
o futuro da produção alimentar do mundo. 

ÉPOCA - A África tem condições de explorar essas terras de uma 
maneira que não prejudique o meio ambiente? 

Lopes- Neste momento, não. É um desafio enorme, que pre
cisará de atenção mundial, de códigos de conduta por parte 
de investidores, de estudos sobre políticas agrícolas e defesa 
dos direitos dos mais vulneráveis. Isso é um grande campo 
que se abre. Pode levar a tremendas consequências negativas 
para a África. Mas é uma grande tendência, inevitável por 
causa da demanda mundial que baterá nessa porta. 

ÉPOCA - 0 Brasil é um bom ou um mau exemplo de coexistência das 
necessidades de progresso econômico e proteção ambiental? 
Lopes-Há coisas positivas e negativas que os africanos de
vem aprender com o Brasil. Como positivas, houve uma 
adaptação à agricultura tropicalizada com conhecimento 
científico, o que é muito próximo das necessidades africanas. 
O que faz a Embrapa no Cerrado é muito equivalente ao 
que é necessário nas savanas e nas zonas mais afetadas pela 
desertificação na África. O que faz a Embrapa em termos 
de apoio a novas formas de produção de gado que sejam 
compatíveis com determinados microssistemas climáticos 
é muito interessante para a África. Outra parte positiva é o 
uso do etanol. Se for bem feito, é uma oportunidade para 
pequenos países africanos produzirem suas fontes de energia 
com um pouco mais de independência. Mas também temos 
os aspectos negativos da experiência brasileira, como a pro
liferação de um sistema de ocupação latifundiária que não 
está completamente regulado e é sempre regulado a poste
riori. Isso é uma tendência que já existe na África e pode ser 
amplificada por uma importação fácil do modelo brasileiro. 
A África corre o risco de copiar melhor os defeitos do que as 
vantagens do modelo brasileiro. 

ÉPOCA - Considerando o papel brasileiro atual, como referência 
ambiental e potência emergente no mundo, o Brasil explora bem 
sua posição de nova liderança? 
Lopes - Acho que o Brasil não é visto como um líder ambien
tal. O Brasil é visto como o país com maior biodiversidade 
do planeta, e isso merece enorme carinho, respeito e admi
ração. A Bacia Amazônia é fundamental para o conjunto da 
sobrevivência da Terra. Mas aí, apesar de o Brasil ter acolhido 
a Rio 92 e agora a Rio+20, considerar que o Brasil já lidera 
em termos de meio ambiente, vai uma distância que o Brasil 
tem de ocupar. Mas ainda não ocupou. 
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Text Box
Fonte: Época Edição Verde, São Paulo, n. 735,  p. 60-62, 18 jun. 2012.




