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quarto, embora o país não seja compe-
titivo internacionalmente, o que é uma 
pena. Não exporta. Mas vamos voltar 
à sua pergunta sobre nossas chances 
com biodiversidade. Esta talvez seja a 
maior oportunidade do Brasil e a me-
nos utilizada. O Brasil só está usando 
1% da sua biodiversidade. Temos a bio-
diversidade da Amazônia, a da Mata 
Atlântica, de que só resta 6%, 7% da 
cobertura inicial, a do Cerrado, que é 
muito grande – há um novo estudo que 
acaba de ser feito pela Universidade de 
Brasília mostrando isso –, a da Caatinga 
e a Marítima, imensa, nesse país com 
8 mil quilômetros de litoral. Basta sair 
daqui, Copacabana e Ipanema, olhar 
o arquipélago das Cagarras, e há du-
as universidades estudando ali. Bem, 
mas fi ca toda essa discussão sobre como 
evitar a devastação da Floresta Amazô-
nica, da Mata Atlântica etc. etc., e nossa 
posição nesse ponto é muito defi nida: 
só existe uma maneira de preservar a 
fl oresta e de dar densidade econômica 
à Amazônia: é a biotecnologia, com ba-
se na biodiversidade. Qualquer outra 
forma destrói a fl oresta e não adianta 
tentar controlar porque não há manei-
ra. Trata-se simplesmente de proibir 
qualquer outra atividade, não há meio- 
termo. Elas são incontroláveis, sempre 
destruirão a fl oresta. 

■ Mas aí se precisaria de todo um apa-
rato legal diferente e...
— Sim, inclusive um marco regulató-
rio. Estamos tratando de novas formas 
de vida em nível molecular ou prin-
cípios farmacológicos ativos. Há uma 
interpretação da legislação atual pela 
qual não se pode patentear moléculas 
e princípios ativos. Como fazer biotec-
nologia nessas condições? 

■ Pensar no modelo da economia cria-
tiva tem por trás uma longa história 
que, de resto, é a própria história do 
fórum, não? 
— Acho que já lhe disse que tenho uns 
30 livros sobre economia do conhe-
cimento, mas há um que é central e 
está sobre a minha mesa. É um estudo 
feito pelo Banco Mundial. Todo ano o 
Banco publica o World Development 
Report. O que nos interessa é o de 
1998 sobre economia do conhecimen-
to. Com base nesse trabalho o banco 
fez vários estudos para países. Para a 
China, a Índia, a Coréia, a Irlanda, um 
estudo muito bom... Nós tomamos o 
estudo, trouxemos para o Brasil e em 

2001 ganhamos o Prêmio Jabuti de 
Economia com esse livro, publicado 
pela José Olympio. De lá pra cá evolu-
ímos e chegamos à visão da economia 
criativa. 

■ Para concluir: entre sua saída do 
governo e o começo do fórum, o que o 
senhor fez? Por último, de onde lhe veio 
essa idéia de encerrar um fórum que 
fora aberto pelo presidente da República 
com uma mesa sobre o amor?
— Resposta à primeira pergunta: fi z 
incursões pelo setor privado e até fi -
quei ameaçado de fi car rico. Já pensou 
um piauiense rico? Mas o fato é que 
aí veio o fórum e não foi nem idéia 
original minha. Houve uma discussão 
entre o Paulo Guedes, que era meu 
vice-presidente no Ibmec [Instituto 
Brasileiro de Mercado de Capitais, 
na época] e o Peter Knight, econo-
mista sênior do Banco Mundial e da 
conversa surgiu a idéia de reunir um 
grupo de economistas para discutir a 
crise em que o Brasil se encontrava em 
1988. Eu propus que fi zéssemos uma 
coisa mais ampla, um fórum nacional 
de líderes, dentro da pluralidade que 
sempre houve em todas as instituições 
que criei. Na capa do dossiê do primei-
ro fórum já estavam Groucho Marx e 
Einstein – duas formas de inteligência 
e a citação do Riobaldo Tatarana. Mas 
vamos ao amor em tempos do desa-
mor: na hora de preparar o programa 
para o fórum pensei que tinha que ser 
diferente. E, mais do que isso, pensei, 
o mundo está cheio de desamor. Te-
mos aí o Bush, eu não sei se ele gosta 
de fazer amor, mas ele gosta de fazer 
guerras, e guerras que não acabam! 
E a vida em sociedade, toda a violên-
cia do Rio de Janeiro, sai o Exército 
volta o tráfi co nos morros... Eu abri o 
primeiro seminário de favelas no ano 
passado e disse: há os sem-terra, os 
sem-teto e vocês são os sem-Estado. 
Não tem Estado como lei e ordem, 
não tem Estado como políticas sociais, 
então o Rio de Janeiro está todo fave-
lizado, com essa coisa de narcotráfi co, 
uma violência impressionante. É um 
mundo cheio de violência também 
no plano individual. Então temos de 
falar de amor...

■ ... para contra-arrestar...
— O desamor! As inúmeras formas de 
desamor. Então pedi à escritora Maria 
Adelaide Amaral que falasse no fórum 
sobre grandes histórias de amor. ■

A 
idéia de que o Brasil vive um 
momento extraordinário, uma 
espécie de ponto de virada 
que, bem aproveitado, pode 
levá-lo a deixar defi nitiva-
mente para trás sua história 
de subdesenvolvimento para 

ingressar, enfi m, na rota de uma econo-
mia e uma sociedade verdadeiramente 
desenvolvidas, com peso inequívoco no 
jogo internacional que vai desenhar a 
face do mundo das próximas décadas, 
foi insistentemente apresentada, reite-
rada e debatida no XX Fórum Nacional, 
realizado na sede do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), no Rio de Janeiro, de 26 a 
30 de maio. Do presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, passando 
por quatro ministros, presidentes das 
maiores empresas brasileiras públicas 
e privadas, economistas, entre eles um 
detentor de Prêmio Nobel, historia-
dores, sociólogos, políticos e outros 
respeitados profi ssionais, mais de 50 
palestrantes compuseram uma espécie 
de coro, afi nado como raramente se vê, 
a repetir que, a despeito de seus inúme-
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U M A  A LQ U IM IA  V ISTA  D E  LO N G E
T E N D Ê N C IA S

J o r n a l i s t a  n o r t e - a m e r i c a n o  d e u  a  s e n h a  p a r a  o  o t i m i s m o  n o  X X  F ó r u m  
Na c i o n a l  a o  a f i r m a r  q u e  o  f u t u r o  d o  B r a s i l  é  a g o r a  

ros problemas econômicos e sociais, o 
Brasil pode, sim, continuar a se desen-
volver consistentemente pelos próxi-
mos anos, a ponto de criar uma espécie 
de “novo mundo nos trópicos”. E isso 
com a economia mundial movendo-se 
“sob o signo da incerteza”, como dito 
por tantos.

As razões para o otimismo, mesmo 
cauteloso em alguns casos, ligam-se si-
multaneamente aos dados de cresci-
mento da indústria e do agronegócio 
nos últimos anos, aos animadores acha-
dos de novas reservas de petróleo, e de 
outro lado às projeções positivas para 
a economia brasileira ante uma crise 
internacional de oferta de alimentos 
e mais uma crise já delineada no setor 
do petróleo. Ao longo de toda a semana 
do fórum insistiu-se nas características 
da economia brasileira que lhe asse-
guram algumas preciosas vantagens 
competitivas nesse momento, caso 
da solidez da estrutura do agronegó-
cio para a produção de grãos e outros 
alimentos que o mundo demanda, in-
cluindo aí a disponibilidade de terras 
agricultáveis.Vantagem também citada 
foi a liderança brasileira na produção 
de etanol, percebido como um trunfo 
especial ante a questão contemporâ-
nea da produção de energia. A Floresta 
Amazônica e a rica biodiversidade do 
país foram outros elementos que en-
traram na conta. Em oposição, o nível 
de educação geral, a violência, o caos 
urbano nas maiores cidades brasileiras 
foram, entre vários outros, alguns dos 
pontos debatidos para refrear o risco 
do entusiasmo ingênuo. 

“É claro que seria uma loucura su-
gerir que os problemas sociais e orga-

nizacionais que têm assolado o Brasil 
foram superados. Não foram”, disse 
Roger Cohen em sua aguardada fala 
na abertura do fórum, logo após o dis-
curso bem recheado de dados e idéias 
do presidente Lula e a fala de Edmund 
Phelps, Prêmio Nobel de Economia de 
2006. Sob o título “Brasil: o futuro é 
agora”, Cohen, um respeitado colunista 
do New York Times que nos anos 80 era 
correspondente do Wall Street Journal 
no Brasil, observou entretanto que “há 
momentos para as nações, assim como 
para os seres humanos, em que parece 
ter sido alcançada uma massa crítica 
que os leva adiante. Essas irrupções re-
fl etem fenômenos identifi cáveis, mas 
podem igualmente conter em certa me-
dida aquilo que Paulo Coelho chamaria 
de ‘alquimia’. Existe alquimia, creio eu, 
neste momento brasileiro”.

Adrenalina em  cena - Em sua me-
táfora da alquimia, Cohen observou 
que o país tem uma riqueza impressio-
nante dos quatro elementos, ou seja, 
terra, água, ar e fogo. Terra num total 
de 394 milhões de hectares aráveis, 
dos quais têm plantados apenas 16%. 
“Dizer que um país é ‘rico em terras’ 
teria outrora parecido ridículo. Mas o 
planeta está encolhendo e a humani-
dade crescendo”, disse. A demanda por 
alimentos, acrescentou, tende a ir ao 
encontro dos pontos fortes naturais do 
Brasil. Sobre a água ele lembrou que 
o Brasil é o mais rico país do mun-
do em recursos hídricos renováveis, 
algo fundamental para o futuro da 
agricultura e da energia hidrelétrica, 
“e de real signifi cado estratégico”. Ao 
elemento ar Cohen relacionou o cli-

ma brasileiro tão favorável à produção 
de cana-de-açúcar, “um produto que 
colocou o Brasil na liderança da revo-
lução dos biocombustíveis”. Em sua 
visão, “o avanço do Brasil sobre seus 
competidores no desenvolvimento dos 
carros fl ex-fuel – 80% dos carros novos 
funcionam com etanol ou gasolina – 
contribuiu mais do que qualquer outra 
coisa para ‘rebrand’ o país aos olhos 
dos americanos”.

Sobre o fogo, último elemento da 
alquimia, Roger Cohen disse que, longe 
de associá-lo às queimadas da fl oresta 
tropical e à agricultura de subsistência 
do tipo “corta e queima”, tinha espe-
rança de relacioná-lo só às “chamas no 
topo das instalações em águas profun-
das da Petrobras e ao uso inovador do 
bagaço de cana para energizar redes de 
eletricidade”. 

Depois de algumas observações 
preventivas, como as classifi cou, o jor-
nalista norte-americano fi nalizou di-
zendo que, entretanto, este seria o mo-
mento que escolheria para fazer parte 
da aventura brasileira e da experiência 
brasileira. “A adrenalina está aí. A bola 
está rolando no campo. A alquimia está 
certa. O futuro, o futuro legítimo do 
Brasil, é agora.”

Depois disso, ao longo de todo o 
fórum, evento que o ex-ministro do 
Planejamento Reis Velloso inventou em 
1988 para debater idéias para o desen-
volvimento do Brasil (ver entrevista a 
partir da página 12) essas palavras fun-
cionaram como uma espécie de salvo-
conduto para o exercício do otimismo. 
Previsões sombrias foram sempre se-
guidas de um “mas” acompanhado por 
sentenças de carga positiva. ■
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