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Não haverá chance, nos próximos dez anos, que o uso de armas de destruição 

em massa - nucleares, químicas, biológicas e radiológicas - possa provocar 

destruição “significativa”. Esta tem sido – ipsis litteris - a percepção expressa 

nos relatórios sobre riscos globais do Fórum de Davos (WEF). O tópico sequer 

chega a aparecer nas classificações anuais por possibilidade (“likelihood”), 

como mostra a retrospectiva estampada nas primeiras páginas do The Global 

Risks Report 2020, divulgado há duas semanas. 

 

Por outro lado, quando se trata de ordenar os riscos globais por graus de 

impacto, o panorama é bem diferente. Na avaliação de 2013, o uso de armas 

de destruição em massa alcançou o quarto lugar, saltando para o topo no triênio 

2017-2019, antes de ser superado pela “falha na ação climática”. 

 

Ou seja, mesmo que bem conscientes da inimaginável devastação que poderia 

trazer o emprego de alguma destas armas, os consultados durante a elaboração 

dos relatórios anuais se inclinam ao autoengano, ao minimizar uma desgraça 

muito mais imediata e fulminante que quaisquer das comparáveis. 

  

Na verdade, nada pode ser mais subjetivo e tendencioso do que tentar estimar 

a possibilidade de ocorrência de qualquer evento inédito, ainda mais no prazo 

de dez anos. Qualquer razoável conjectura sobre risco costuma se basear em 

análise estatística do histórico de ocorrências.  Trata-se, portanto, de tosco 

exercício sobre incertezas, ou indeterminações, como evidenciam outros 

documentos do próprio Fórum que tratam de assuntos mais circunstanciados.  

 

Um ótimo exemplo está nas 17 páginas do relatório Biosecurity Innovation and 

Risk Reduction, divulgado duas semanas antes da abertura do conclave. Por 

que se preocupar com as inovações da engenharia genética? Principalmente 

porque as empresas do ramo, já capazes de gerar DNA de agentes patogênicos 

e toxinas, estão enfrentando assombroso contraste entre barateamento das 

técnicas de síntese genômica e forte encarecimento dos procedimentos de 

prevenção contra a encomenda de algum vírus devastador de vidas humanas. 

 

Se tudo continuar como está, alguma dessas empresas poderá vir a produzir -  

mesmo sem querer - uma nova e poderosíssima arma de destruição em massa, 

comparável a um artefato nuclear. Não por coincidência, foi o diretor executivo 

da Nuclear Threat Initiative (NTI), Ernest J. Moniz, que se juntou ao líder do 
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WEF para questões de saúde, Arnaud Bernaert, na elaboração desta proposta 

de precaução. Para constituir o Working Group on Preventing Illicit Gene 

Synthesis, chamaram 13 pesquisadores de universidades de ponta e 14 

executivos das principais empresas de biossíntese. Em poucos meses de 

trabalho, o grupo formulou sete recomendações para a imediata criação de uma 

entidade técnica independente, na forma de consórcio, habilitada a colocar em 

prática procedimentos comuns de triagem de sequenciamentos de DNA 

(“Common DNA Sequence Screening Mechanism”). 

 

Os autores reconhecem ser improvável que tal mecanismo possa impedir a 

síntese de DNA por agentes sofisticados, com treinamento e recursos estatais 

de monta. Mesmo assim, acreditam que a proposta reduzirá o risco de mau uso, 

deliberado ou acidental, assim como da expansão incontrolada, a gama de 

atores bem mais ampla, de ferramentas da biologia sintética. Além disso, 

acham que as regras descritas e recomendadas certamente favorecerão a 

emergência de normas globais de proteção contra o uso indevido de tecnologias 

de síntese de DNA para a produção de patógenos ou toxinas. O mais importante, 

afirma o documento, é que o esquema proposto “sirva como fundamento de 

outros mecanismos mais eficientes a serem construídos ao longo do tempo, à 

medida que a ciência e a tecnologia evoluem”. 

 

Mais do que evidência das limitações dos grandes relatórios sobre riscos globais 

lançados anualmente pelo WEF, esta proposta sobre biossegurança é grave 

alerta sobre a chocante subestimação em curso das possibilidades de destruição 

em massa trazidas por um feixe de outras inovações disruptivas, entre as quais 

também se destacam nanotecnologias e inteligência artificial.  

 

Pior ainda é notar a lentidão com que surgem políticas preventivas e arranjos 

de governança global necessários para diminuir a vulnerabilidade do mundo. 

Enquanto o conselho de segurança do Bulletin of the Atomic Scientists, que 

inclui 13 prêmios Nobel, advertia para mais alguns passos na direção errada, 

mexendo o ponteiro de seu icônico relógio – agora 100 segundos para a meia-

noite – os mais altos responsáveis corporativos e governamentais despediam-se 

do glamour de Davos com morno otimismo sobre as perspectivas econômicas. 

 

Nesse contexto, é ingenuidade só aplaudir o merecido destaque, finalmente 

alcançado pelas preocupações com meio ambiente nos principais debates do 

Fórum. As elites econômicas e políticas agem incoerentemente ao 

subestimarem as incertezas sobre guerra nuclear e uso de outras armas de 

destruição em massa. Também foi assim durante a Guerra Fria, mas, na atual 

sociedade hiperconectada, nada pode ser mais sinistro do que persistir no erro. 
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