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Tendências para o setor de energia

12 – 02 - 00

[ Novas tecnologias de comunicação ajudam a reduzir consumo e aumentar rendimento econômico ]

[ A maior queda de emissões de carbono ocorreu na União Européia ]

 

O fato dos habitantes do Primeiro Mundo serem os que mais consomem energia não chega a caracterizar

esbanjamento. A menos que tal consumo esteja associado ao uso ineficiente, revelado por comparações de

intensidade energética. E esse indicador do rendimento econômico de cada unidade de energia utilizada

revela muito mais dispersão do que se supõe. A economia americana tinha, em 1996, rendimento três vezes

inferior ao da japonesa, para um consumo per capita duas vezes maior, como mostram os dados do último

Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano. Cada um dos 4 mil quilos de equivalente petróleo

usados por habitante do Japão resultava em US$ 10 de PIB, enquanto cada um dos correspondentes 8 mil

dos EUA só produzia US$ 3. 

 

O péssimo desempenho americano também se manifestava no Canadá e Austrália, enquanto Dinamarca,

Noruega e Alemanha se avizinhavam da façanha japonesa. Mas toda cautela é pouca quando se faz esse tipo

de comparações estáticas, pois elas ocultam evoluções das mais díspares. Nos vinte anos anteriores, o

crescimento econômico dos dois países desenvolvidos da América do Norte foi realizado com melhoria de

rendimento econômico, e sem aumento significativo do consumo por habitante. Entre 1980 e 1996, o valor

do produto gerado por cada quilo de equivalente petróleo utilizado por essas duas economias aumentou

quase um quarto, enquanto o consumo praticamente se estabilizava em torno dos assustadores 8 mil quilos

per capita.

 

Já o rápido crescimento japonês exigiu, no mesmo período, uma expansão de quase 40% do consumo por

habitante, acompanhada de uma  melhoria de rendimento econômico de apenas um décimo. Mas suficiente

para que o habitante do Japão usasse, em 1996, apenas metade da energia consumida por seu

correspondente norte-americano, e um pouco menos que o europeu. Na UE, o consumo per capita

aumentou bem menos, e seu rendimento econômico era o dobro do americano: US$ 6 por quilo de

equivalente petróleo. O que esconde, evidentemente, fortes contrastes entre os quinze países que a

constituem.
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A disparidade começa pelo caso bem curioso da minúscula economia luxemburguesa, que tem um nível de

consumo de tipo norte-americano, mas conseguiu no período enormes ganhos, tanto em termos de

rendimento econômico (+120%), quanto de consumo (-20%). Ou ainda pelo empolgante comportamento

irlandês, mesmo que menos espetacular: o rendimento econômico melhorou 50% enquanto o consumo

saltava de 2500 para 3300 quilos per capita, o inverso do que costuma ocorrer com economias que se

encontram nesse estágio. E foram evidentemente as economias do sul europeu as que mais contribuíram para

que a UE não ultrapassasse a média do Primeiro Mundo. Principalmente a portuguesa e a grega, que até

hoje estão substituindo fontes não-comerciais de energia, como ocorre com todas as economias

subdesenvolvidas.

 

Desempenho realmente invejável foi o do Japão nos dez anos posteriores à segunda crise energética (1979-

88), período em que sua economia cresceu a uma taxa média anual de quase 4%, com simultâneo aumento

anual de rendimento econômico de quase 3,5%. Nessa conjuntura, o segundo lugar ficou com os EUA, tanto

em crescimento, quanto em melhoria do rendimento econômico. Todavia, a maior queda de emissões de

carbono ocorreu na UE. Em parte devido ao menor crescimento de suas economias, mas também graças a

uma severa substituição de combustíveis fósseis. Nos EUA essa substituição foi tão irrisória que suas

emissões aumentaram, em vez de diminuírem, como ocorreu na Europa e no Japão.

 

O mais interessante, contudo, é que todas essas tendências podem ser subvertidas pela chamada “nova

economia”, na qual o crescimento é cada vez mais influenciado pelo setor da informática e das novas

tecnologias de comunicação (“NTIC”). Tudo indica que elas reduzem o consumo energético e aumentam seu

rendimento econômico, sem expandir as emissões de gases de efeito estufa. Durante o biênio 1997/98, no

qual a economia americana cresceu a uma taxa anual de 4%, o consumo ficou praticamente estável, fato sem

precedente em período de baixos preços energéticos. Estimativas indicam que seu consumo de energia caiu

2% em 1999. Há previsões de boa melhora do rendimento econômico no decênio 1997-2007. E as

emissões de gases de efeito estufa só aumentaram 0,2% em 1998, a menor taxa desde 1991.

 

As “NTIC” ajudam praticamente todos setores da economia a consumirem menos energia. A possibilidade

de trabalhar em casa, deslocando-se menos aos escritórios, mais do que compensa o aumento de consumo

energético doméstico. Mas é um ganho minúsculo se comparado ao balanço do comércio eletrônico, como

indicam os cálculos do Center of Energy and Climate Solutions (CECS), uma divisão da Global Environment

and Technology Foundation (GETF). Se estiverem corretos, a venda de livros pela internet já tem um custo

energético 16 vezes inferior ao de uma livraria tradicional!


