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O mundo está sofrendo grandes transformações econômicas e sociais e, com isso, as 
tensões começam a aparecer. O que está por trás de tudo é a economia, a hegemonia 
e o bem estar das populações. Em 1994, quando lia uma reportagem da The 
Economist sobre a China e seus desafios, e o principal deles era a energia, visto que 
700 milhões de chineses estariam tendo acesso a energia nas próximas décadas (hoje 
só 8 milhões não tem acesso) tive a certeza que o carvão seria o combustível do 
século 21. 
 
A reportagem afirmava que a China teria que construir uma usina a carvão de 250 MW 
por semana, hoje ela constrói usinas de 600 MW e deverá construir, segundo a 
Agência Internacional de Energia- IEA, no seu relatório de 09 de novembro último, 600 
000 MW a carvão até 2035, seis vezes a capacidade total instalada no Brasil. O que 
afirmei na conclusão do meu curso de treinamento no Japão em 1994, concretizou-se, 
o carvão foi o combustível que mais cresceu nos últimos 10 anos (46%) e hoje 
participa com 42% da geração de energia elétrica no mundo. China e Índia não tem 
petróleo e gás e sua demanda por energia é crescente para sustentar o seu 
desenvolvimento e a redução da miséria que estão diretamente ligados ao consumo de 
energia, hoje na Índia ainda temos 450 milhões sem acesso a energia. Como esses 
países têm grandes reservas de carvão e acesso a importação e sendo ele o mais 
barato dos fósseis, o crescimento do carvão continuará por mais algumas décadas. 
 
Por outro lado, o consumo de veículos no mundo deverá duplicar até 2035 chegando 
1,6 bilhão, principalmente nos países em desenvolvimento e isso precisa de aço (que 
consome carvão) e de combustível. A urbanização crescente também demandará 
muito aço e cimento que também consomem carvão. 
 
Teremos a era do carro hibrido e elétrico, mas consumiremos ainda muito petróleo, a 
China já é o segundo maior importador de petróleo, após os Estados Unidos. Está 
claro que existe uma disputa sobre os combustíveis fósseis no mundo. A era do 
petróleo convencional e barato, segundo a IEA, está com seus dias contados e 
teremos um aumento de preço que poderá ser muito grande se não tivermos produção 
suficiente ou redução de consumo, o que afetaria as economias dependentes de sua 
importação, caso da Europa (dependerá 70% de importação em 2030) e dos USA. 
 
Mas, e as mudanças climáticas? A IEA mostra que em um cenário de 450 ppm de CO2 
estabilizaríamos as emissões e o preço do petróleo em cerca de US$ 80 por barril em 
2035, o que daria uma economia de 560 bilhões de dólares para os cinco grandes 
importadores (China, Índia, USA, Europa e Japão). A redução do preço do petróleo 
seria bom para o Brasil que agora inicia com o pré-sal? Mas, para alcançar o cenário 
de 450 ppm, o mundo terá que gastar em subsídios para as energias renováveis 
(importante para a segurança energética) cerca de 205 bilhões de dólares e, ainda, 



evitar que o uso de combustíveis fósseis seja feito sem emissões, pois os fósseis 
manterão a contribuirão na matriz energética mundial em 2035 com cerca de 80% de 
participação. 
 
Neste momento, nos países ricos o assunto é criação de empregos e principalmente 
os “empregos verdes”. Mas isso também entra na concorrência mundial. A Vesta, uma 
das fabricantes de turbinas eólicas, fechou as fábricas na Dinamarca e Suécia 
dispensando 6 mil empregados. Um dos fatores foi China e outro a baixa demanda. Na 
Inglaterra, um parque eólico de 300 MW offshore recém inaugurado recebe criticas, 
pois só gerou 21 empregos e recebeu vultosos subsídios do governo. 
 
No mundo da ciência, tecnologia e inovação diretamente ligado a economia e a 
competitividade, os países asiáticos aumentaram desde 1981 sua participação de 13% 
para 31% nas publicações cientificas e tem um foco nas áreas exatas (onde está a 
energia) enquanto os USA decresceram de 40% para 29% focam na área das ciências 
humanas e biológicas. 
 
Portanto,. Barreiras protecionistas passam por guerra cambial, que está em discussão 
nas paginas dos jornais e no G20 e na taxação de carbono e políticas de mudanças 
climáticas que serão discutidas na COP-16 no inicio de dezembro. O Brasil, que está 
com seu real valorizado, deve ficar atento também a sua competitividade industrial, do 
agronegócio e no setor de energia no momento que se regulamenta a Lei Nacional de 
Mudanças Climáticas. Temos que ser pragmáticos e não criar amarras internas que 
possam dificultar no atingimento da política principal e mais importante meta de nossa 
Presidenta, que é a redução da miséria em nosso País. 
 


