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Luz amarela na
economia verde

E

screvo este texto no fim de maio, um mês antes
do início da Rio+20, e até agora tudo o que li e
escutei sobre a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável está carregado de pessimismo. Se
o megaevento vai chegar ou não a alguma conclusão
ou estabelecer compromissos, só esperando para ver.
Em meio a tantas dúvidas, uma coisa é certa: espera-se do Brasil uma postura de liderança nas discussões
sobre a transição para a economia verde e a governança
global para o desenvolvimento sustentável. Mas será
que as iniciativas brasileiras em relação a temas-chave
– como redução das emissões de gases estufa, proteção
da biodiversidade e redução do desmatamento, agropecuária sustentável, energias renováveis, recursos
hídricos e resíduos sólidos – correspondem a tanta expectativa internacional?
A reportagem de Martha San Juan faz um balanço
da situação e mostra o quanto o país ainda precisa
amadurecer para que sua economia consiga receber
o selo verde. Especialistas de diversas áreas discutem
dados e chamam a atenção para os avanços, as contradições, os impasses e as escolhas difíceis que já estão
ou devem aparecer no caminho. Não existe uma receita para a economia verde. Por isso, enquanto tenta
encontrar seu rumo, “o Brasil precisa escolher o que
quer ser: protagonista, coadjuvante ou atropelado pelos
outros”, afirma a pesquisadora da UFRJ Suzana Kahn,
que está à frente da Subsecretaria de Economia Verde
do Estado do Rio de Janeiro.
Outra reflexão interessante sobre este assunto aparece
na seção Ponto Crítico, que a partir deste mês é assinada
pelo jornalista Luciano Martins Costa. “É preciso observar que a transição para a economia verde ainda se dá
no arcabouço do capitalismo, sem alterar sua natureza”,
critica. Para ele, créditos de carbono, mecanismos de
desenvolvimento limpo, políticas industriais de redução de resíduos, projetos de preservação dos aquíferos
são soluções que mitigam mas não atingem a origem
do problema. “Não por acaso, também trazem boas
oportunidades de negócios.”

Luciana Christante
diretora de redação
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