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Negócios Norueguesa, em Oslo, e as 
reuniões dos conselhos de sustentabi
lidade de grandes empresas, como a 
British Telecom, na Inglaterra, e a Dow 
Chemical, nos Estados Unidos. Aos 67 
anos, porém, Randers afirma que sua 
catequese foi em vão. E foi essa sensa
ção de fracasso que o motivou a lançar, 
no início deste ano, 2052 — a Global Fo-
recastfor the Next Forty Years ("2052 
— uma previsão global para os próximos 
40 anos", numa tradução livre), obra 
que, como ele mesmo afirma, não fala 
sobre o que o mundo deveria ser daqui 
a quatro décadas, mas sobre o que o 
mundo será. Em entrevista a EXAME, 
ele explicou por que acredita que a hu
manidade não conseguirá evitar o caos 
climático, mas apenas adiá-lo. 
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EXAME O que o motivou a escrever o 
livro2052? 
JORGEN RANDERS Estou traba
lhando há 40 anos para que o mundo 
seja mais sustentável e simplesmente 
fracassei. Então decidi que queria pes
quisar para saber como o mundo vai 
ser nos últimos 20 anos que ainda te
nho de vida. Agora sei e não estou mais 
angustiado. O que vai acontecer é o 
que está descrito no livro, e eu não gos
to do que está lá. Portanto, torço para 
que a humanidade faça alguma coisa 
extraordinária nos próximos 40 anos 
e minhas previsões não se concreti
zem. Mas se você me perguntar se eu 

acho que a humanidade vai fazer algo 
extraordinário, a resposta será: não. 

Qual é a diferença entre o que foi feito 
lá atrás, no livro Limites do Crescimen
to, e o que senhor fez agora, em 20S2? 
Há 40 anos nós não fizemos previsões. 
Apresentamos uma série de cenários 
globais possíveis e deixamos claro que 
não t ínhamos informação suficiente 
para dizer qual era o mais provável. 
Apesar disso, ao analisar esses cenários, 
conseguimos dizer que o planeta é fini
to e que existia uma grande chance de 
que a humanidade se comportaria de 
maneira estúpida, permitindo que a 

população e a economia crescessem a 
níveis que não seriam sustentáveis no 
longo prazo para o planeta. Hoje, sabe
mos muito mais, e isso me permite de
finir um cenário mais preciso. 

E qual é o cenário que projeta para os 
próximos 40 anos? 
A população global vai estagnar antes 
do esperado porque a taxa de fertilida
de cairá dramaticamente com a urba
nização. Chegaremos a 8,1 bilhões de 
pessoas pouco antes de 2040, e daí em 
diante haverá um declínio. O PIB glo
bal também vai crescer mais lentamen
te do que o previsto devido a um cresci-
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reduzirmos as emissões. E isso é fala
do em todas as reuniões da ONU e foi 
falado na Rio+20. Nunca ouvi alguém 
defender que a pobreza não deva ser 
combatida. Por isso mudei meu com
portamento e decidi prever não o que 
a humanidade diz que vai fazer, mas 
o que ela efetivamente fará. Os países 
ricos não vão dar ajuda financeira su
ficiente para que os países pobres de
colem e, por isso, eles não vão crescer 
o suficiente nos próximos 40 anos. Vai 
haver algum crescimento na base da 
pirâmide? Sim, mas ficará em torno de 
2% a 3% ao ano, o mesmo padrão de 
sempre. Muitos pobres vão ver sua 
renda dobrar, mas isso não quer dizer 
muita coisa. Há algo como 2,1 bilhões 
de pessoas hoje na base da pirâmide. 
Elas cont inuarão pobres, emitindo 
muito pouco C0 2 . 

O senhor não está incluindo o Brasil 
nesse grupo, certo? 
Não, o Brasil está fora disso. Ele faz 
parte de um grupo de 14 países que 
chamo no livro de Brise — Brasil, Rús
sia, Índia, África do Sul e dez outras 
economias emergentes. Para esse gru
po tudo vai ser mais fácil. O Brasil já 
está numa situação melhor, e a renda 
per capita vai, no mínimo, triplicar 
nos próximos 40 anos. A China será o 
grande vencedor, e os grandes perde
dores serão os países ricos, particular
mente os Estados Unidos. As classes 
altas nesses países já chegaram aonde 
podiam chegar, e ao longo dos próxi
mos 40 anos só perderão privilégios. 

O senhor participa dos conselhos de 
sustentabilidade de grandes empresas. 
Qual a sua percepção sobre o setor pri
vado e que papel ele desempenhará nos 
próximos 40 anos? 
Quando falamos de responsabilidade 
social corporativa é importante sepa
rar as empresas líderes, que estão real
mente tentando fazer algo pela socie
dade, e a maioria, que não está fazen
do nada. A despeito disso, dentro do 
sistema capitalista, há limites muito 
rígidos para o que uma empresa pode 
realmente fazer. Se ela decide, por 
exemplo, adotar um sistema de pro-
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dução muito limpo, mas também mui
to caro, ela simplesmente vai perder 
mercado para uma concorrente que 
não age assim. Isso significa que as 
companhias l íderes tentam fazer o 
que podem, mas não podem correr o 
risco de ser banidas do mercado. 

Então não devemos ter muitas expec
tativas em relação às empresas? 
Não. Não espere que o sistema capi
talista solucione o problema climáti
co. A lógica do sistema capitalista é 
alocar recursos para os projetos mais 
lucrativos, não para aqueles que be
neficiam a sociedade. Muitas das tec
nologias de que precisamos hoje para 
lidar com o problema climático são 
mais caras do que as tecnologias em 
uso. É mais caro construir usinas so
lares ou parques eólicos do que ut i l i -
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Text Box
Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 90-94, nov. 2012.




