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Aschuvas de verão terminaram e os
reservatórios, como se previa, não
encheram. Portanto, o Brasil precisará
manter ligado o seu arsenal de usinas
térmicas. Elas são caras e muito poluentes,
mas são seguras. Além disso, por via das
dúvidas, o próximo leilão de energia previsto
para setembro ou outubro deverá incluir
pelo menos três novas térmicas movidas a
carvão, o que não acontecia desde 2008.

O combustível escondido

_
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P arece que a estratégia e o discurso vêm mu-
dando. Lentamente, de forma sutil, mas mu-
dando. Nos dois primeiros governos do presi-

dente Lula, o raciocínio oficial era mais ou menos o
seguinte: “O presidente Fernando Henrique foi irres-
ponsável. Não investiu como devia em infraestrutura
e levou o país para umapagão. Nós vamos retomar as
grandes obras, mas seremos socialmente e ambien-
talmente mais cuidadosos”.
Foi aí que surgiramas novas e polêmicas hidrelétri-

cas da Amazônia. Apesar do custo elevado, Jirau,
Santo Antônio e Belo Monte gerariam um volume
considerável de energia e teriam um impacto ambi-
ental menor. São usinas de segunda geração, chama-
das de “fio d’água”, pois usam o fluxo natural dos rios
para produzir energia. Além disso, as licenças de
construção e operação incluem contrapartidas soci-
ais importantes para as comunidades locais até en-
tão abandonadas.
Junto com as novas hidrelétricas veio uma espécie

de congelamento dos projetos de usinas térmicas a
carvão, óleo e gás. A ideia era manter a matriz ener-
gética omais limpa possível. Daí o incentivo aos par-
ques eólicos, que crescerammais de 50 vezes em sete
anos. Parecia bom, mas não era perfeito. Os ambien-
talistas, eternos insatisfeitos, não gostaram de ver
usinas nas florestas.Mesmoque fossem limpinhas. O
investimento em energia eólica e solar foi criticado:
podia ser maior.
Vieram os atrasos, as licenças demoradas, os pro-

blemas de gestão, os protestos dos índios e, pronto, o
fantasma do apagão voltou a rondar os gabinetes. O
que parecia seguro e politicamente correto não era
nem uma coisa nem outra. Agora, o mais importante
é garantir a segurança energética. Térmicas, nuclea-
res até os grandes reservatórios das hidrelétricas vol-
tam a ganhar espaço.

Um estudo patrocinado pelo Conselho Empresari-
al Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) mostra que, nestes tempos de mudanças
climáticas, a aposta do governo em usinas “fio d’á-
gua” pode ser um tiro no pé. As possíveis alterações
nos regimes de chuvas e no volume de água dos rios
reduziriam significativamente a quantidade de ener-
gia gerada. Ou seja, quando o tema é política energé-
tica, além de o almoço não ser grátis, é possível que
se tenha uma indigestão.
Mas existe um caminho historicamente muito mal

explorado, no Brasil e nomundo. Ele aumenta a ofer-
ta de energia, ajuda a reduzir as emissões de gases de
efeito estufa, melhora a segurança e ainda é autofi-
nanciado. Se é tão vantajosa, por que empresas e go-
vernos relutam tanto em investir em eficiência ener-
gética? A pergunta está na capa do último periódico
da Agência Internacional de Energia (AIE). A respos-
ta pode ser resumida em duas palavras: dá trabalho.
De acordo com a AIE, um mundo mais eficiente

precisaria de menos investimentos em infraestrutu-
ra, teria contas de luz menores a pagar, ofereceria
mais bem estar ao consumidor e seria mais competi-
tivo. Eles calculam que o potencial de economia só
no setor industrial supere os 50% e chegue perto de
80% nas áreas de construção. O documento faz 25 re-
comendações de melhoria que, se implantadas nos
28 países membros da organização, resultariam nu-
ma redução de custos da ordem de US$ 1 trilhão.
Dados da Associação Brasileira de Empresas de

Serviços de Conservação de Energia (Abesco) indi-
cam que o Brasil desperdiça mais de 10% da energia
que produz. O que daria para abastecer toda a popu-
lação do Estado do Rio. São R$ 16 bilhões jogados fo-
ra anualmente, por conta de processos industriais
obsoletos, sistemas de refrigeração e iluminação ina-
dequados, falhas na transmissão e os nossos tradici-
onais casos de furtos e fraudes.
O artigo da AIE usa expressões como compromisso

da sociedade, colaboração global, capacitação de
mão-de-obra e mudanças de processo. Ações funda-
mentais, porém, trabalhosas. Para encontrar esse va-
lioso combustível escondido é preciso ter muita von-
tade política e uma boa capacidade de gestão. Ativos
fundamentais, mas raramente disponíveis nomerca-
do e, principalmente, no setor público. l

É o potencial de redução de custos que as ações de
eficiência energética podem gerar. O cálculo foi feito pela
Associação Internacional de Energia, considerando 25
recomendações a serem adotadas pelos 28 países que
fazem parte da organização.

US$ 1 trilhão

O Rio de Janeiro é desde ontem
o ponto de encontro da maior
rede de mídia da América Lati-
na. Representantes do Grupo de
Diarios América (GDA) estão na
cidade para traçar os próximos
passos da organização de mais
de 20 anos, formada por veícu-
los de 11 países da região. O
GDA é marcado por números
superlativos: são mais de 2.500
jornalistas, que publicam cerca
de 700 notícias e 500 fotos por
dia, para mais de 6 milhões de
leitores.Comumaestruturades-
se tamanho, aspossibilidadesde
intercâmbio de informações são
muito ricas e, duas vezes por
ano, diretores, editores, coorde-
nadores e gerentes se reúnem
para trocar experiências eplane-
jar novos projetos conjuntos.
O mercado digital é um dos

principais focos dos debates
do encontro no Rio. Líderes no
mercado de jornais impressos,
os diários do grupo também
estão crescendo nomeio on-li-
ne. Emmédia, os 70 sites da re-
de recebem cerca de 46 mi-
lhões de usuários únicos e
mais de 1 bilhão de visualiza-
ções de página. Diante da im-
portância do segmento, ques-
tões como o paywall — co-
brança pelo acesso ao conteú-
do na internet — e branded
content — conteúdo gerado
por marcas — estão na pauta,
afirma Guido Conterno, dire-
tor-executivo do GDA.
— Nenhum diário tem o

paywall, mas todos estão avali-
ando a possibilidade. Vamos
trazer um especialista sobre o
assunto e compartilhar o que
cada um aprendeu. Já em rela-
ção ao branded content, alguns
jornais já têm experiências, que
também compartilharão com
os outros— explica Conterno.
O encontro também servirá

como uma grande reunião de

pauta.Diretores de redação, edi-
tores executivos e coordenado-
res dos 11 países vão escolher os
principais assuntos, que guiarão
as próximas reportagens especi-
ais do GDA, como a série sobre
movimentos migratórios, publi-
cada em março. A colaboração
entre jornalistas da Argentina,
Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador,México, Peru, PortoRi-
co, Uruguai, Venezuela e Brasil
resultou no material que mos-
trou que, coma crise internacio-
nal, os latinoamericanos estão
migrando para países vizinhos.
— Vamos definir os principais

temas,mas eles são flexíveis, de-
pendendo do que está ocorren-
do no momento. Podemos pla-
nejar, mas não restringir. Se
acontece algo importante, como

a morte de Chávez, precisamos
ficar atentos para fazer um ca-
derno especial também. Alguns
conteúdos são espontâneos e
outros são planejados — diz
Lyng-Hou Ramírez, diretora de
Conteúdo do GDA.
A agilidade na troca de infor-

mações é uma marca forte do
GDA, influenciando não só a
produção de reportagens de fô-
lego, como também a cobertura
dos eventos diários. Quando o
grupo foi criado, em 1991, o
compartilhamento de informa-
ções era feito de formamuito di-
ferente. Os repórteres precisa-
vam datilografar as matérias e
enviar por fax, a “ritmo de tarta-
ruga”, brincaLyng-Hou.Hoje, to-
do o conteúdo é postado online.
— Na segunda-feira, por

exemplo, quando a Margaret
Thatchermorreu, imediatamen-
te, todos os jornais compartilha-
ram perfis, análises, colunas, tu-
do que estava sendo preparado
para a cobertura damorte da ex-
premier— explica Lyng-Hou.

EXCLUSIVAS COM MERKEL E OBAMA
Um dos objetivos é integrar ca-
da vezmais os jornais do grupo,
facilitando também o acesso a
personalidades globais. Desde
2011, o GDA seleciona as prin-
cipais personalidades do ano e
publica entrevistas exclusivas. A
primeira ocorreu com Angela
Merkel, o que contribuiu para o
fortalecimento do grupo no ce-
nário internacional.
— É mais sólida a chance de

entrevista por um grupo de jor-
nais do que para um correspon-
dente sozinho. Foi a primeira
vez que Angela Merkel falou a
meios daAmérica Latina. Quan-
do recebeu solicitação dos 11
maiores jornais da região, ela
respondeu. O mesmo ocorreu
com Barack Obama, por duas
vezes. — conta Lyng-Hou. l

Representantes do GDA debatem a cobrança de conteúdo na internet

Grupo de Diarios América
discute, no Rio, futuro da web
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10 MILHÕES
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l TESTE: Conheça o leitor
digital Kindle Paperwhite

l CRISE: Walt Disney Studios
demite 150 funcionários

l PESQUISA: Brigas em redes
sociais podem acabar com
amizades reais

l TELEFONIA: Anatel multa Oi
em R$ 14 milhões

l EM BAIXA: Vendas da
Foxconn caem 19% por queda
na demanda por iPhones

l SNAKE: Russo alega ter
‘zerado’ jogo da cobrinha

l UNIDAS: Yahoo! se aproxima
da Apple em busca de mais
presença no mercado mobile

Webby Awards: Brasil disputa oito troféus
no maior prêmio de internet do mundo
Número de indicados
brasileiros não era tão

alto desde 2007

-NOVA YORK- Nike, Google, HBO e
“The New York Times” são os
campeões de indicações (a pri-
meira com 17, os seguintes
com 12) ao Webby Awards,
considerado o maior prêmio
de internet do mundo, e cujo
resultado da edição 2013 será
anunciado no próximo dia 30.
A honraria da Academia Inter-
nacional de Artes Digitais e Ci-
ências (IADAS, na sigla em in-
glês) — que abrange sites, pu-
blicidade interativa, filmes e

vídeos on-line, aplicativos —
acontece desde 1996. O Brasil
concorre a oito prêmios, o que
não acontecia desde 2007 —
em 2012 o país não emplacou
nenhum finalista, e em 2011,
apenas um.
—Os indicados são uma vitri-

ne de tendências digitais que
acontecem em todo o planeta.
Muitas dessas tendências vêm
sendo conduzidas por brasilei-
ros, e éótimoverosmelhores re-
conhecidos como indicados ao
Webby em 2013 — disse ao
GLOBO David-Michel Davies,
diretor executivo doWebby.
A empresa paulista AlmapBB-

DO é finalista a quatro troféus,
dois deles—BestNativeAdverti-
sing e Best Banner Singles—por
“O click original”, desenvolvido
para a Volkswagen. A Almap

também foi anunciada como fi-
nalista nas categorias Best Busi-
ness Products and Services, com
“Do amor ao bingo”, realizado
paraaGetty Images, eBestMobi-
le Avertising, com “Carro”, para a
Bradesco Seguros. A ArtPlan é a
única carioca na lista, disputan-
do o prêmio de Best Financial
Services & Insurance Website
com “Tour social pela casa”, feito
para a construtora Carvalho
Hosken. As outras empresas bra-
sileiras na disputa são as paulis-
tas Loducca, com “Easyway test”,
para o curso de idiomas Easy
Way (Best Business Products and
Services Website); AgenciaClick
Isobar, com “Social drive”, para a
Fiat (Best Integrated Mobile Ex-
perience); eRazorfish, com“Spe-
ak to navigate”, para a Samsung
(Best Banner Singles). l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 abr. 2013, Economia, p. 26.




