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Atalho 
eli matico 

E 
m comemora<;iio aos 80 anos 
do IBGE, o entao presidente 
Paulo Rabello de Castro me 
convidou, ha quase urn ano, 

para urn paine! muito honroso, em sua 
companhia, do professor e economista 
Rubens Cysne, da FGV, e do tambem 
ex-presidente da institui<;iio, professor 
Simon Schwartzman. 

0 tema era planejamento. Na minha 
fala mencionei que o Brasil ja estava 
com os do is pes na "armadilha da ren
da media'; pantano no qual urn pais 
deixa de ser pobre mas nunca se to rna 
desenvolvido . E acrescentei: nossa 
chance e apostar e nos planejarmos 
para a grande transi<;iio mundial ru
mo a uma economia global de baixo 
carbono. 

Paulo e Rubens conhecem minhas 
opinioes como economista e Jlle pou
param de esclarecer que mais urgente e 
acertar as contas fiscais e elevar a taxa 
de poupan<;a da economia brasileira. 

Creio que concordam comigo que 
essas sao condi<;6es previas e neces
sarias, mas nao garantem 0 desenvol
vimento. E claro que ha muito mais 
reformas a serem feitas para tentar 
uma inser<;iio competitiva na econo
miaglobal. 

Ja o professor Simon Schwartzman, 
urn dos grandes do Brasil em todos os 
tempos no mais importante dos assun
tos, a educa<;iio, me olhou meio brabo 
(timida e discretamente, como e de seu 
feitio) e balbuciou de forma que apenas 
n6s na mesa ouvimos: ''E a educa<;ao:' 

Escrevo esta coluna para esclarecer 

Brasilpode 
termatriz 
energetica 

minha opiniao 
e para tirar urn 
peso da alma, a 
critica, ainda 
que intima, do 

limpa mes_tre e ami-
. go. E claro que 

o fundamental e a educa<;iio. Mas a mu
dan<;a leva no minimo uma gera<;iio. 

Contudo, o mundo tera que abando
nar nas pr6ximas decadas a civiliza<;iio 
dos combustiveis f6sseis e ir para o bai
xo carbono ou o aquecimento global se 
convertera em urn pesadelo. 0 Brasil e 
o unico pais grande que, nessa transi
<;iio gigante, tern condi<;6es de se tornar 
muito mais competitivo. 

0 Brasil pode ter uma matriz energe
tica limpa a custo menor do que qual
quer outra economia relevante do pla
neta, com forte impacto na nossa 
competitividade na produ<;iio de hens 
e servi<;os. 

Temos que reduzir o custo Brasil au
mentando muito a produtividade de 
nossa infraestrutura. Por que nao faze
lo entao, desde ja, em modalidades de 
baixo carbono? Faz sentido urn pais 
continental transportar carga em cami
nhoes a diesel? 

A revolu<;iio da biologia sintetica ja 
esta no horizonte. Temos a maior bio
diversidade do planeta se soubermos 
proteger nossos biomas, o que sera 
uma riqueza extraordinaria. Nosso re
servat6rio gen6mico e nossa Biblioteca 
de Alexandria. 

Temos espa<;o e condi<;6es de, sem 
desmatar urn centimetro, oferecer ali
mentos a baixo carbono para todo o 
mundo. E temos a chance de sermos os 
primeiros a encontrar formas de desen
volvimento sustentavel para as flores
tas tropicais. 

Mudan<;as climaticas estao no centro 
das possibilidades de desenvolvimento 
do Brasil. Mas depende de trabalho, 
planejamento e conhecimento. • 
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