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Tratar a natureza como um paraíso a ser 
restaurado. Até pouco tempo, essa era 
uma proposição que não se associava a 
desenvolver a economia, trazer riqueza, criar 
um futuro de oportunidades para o Brasil.

Num tempo de pandemia e recessão, de 
imensas perdas de trabalho, de sofrimento e 
angústia, a associação parece mais irreal ainda.

Mas ela existe e é cada vez mais 
perceptível. O mundo está mudando 
depressa na direção de uma economia 
mais produtiva e muito competitiva – toda 
ela centrada no valor da natureza. 

A percepção desse valor é a base de toda a 
mudança. Infelizmente, muitos nem entendem 
que essa transformação está trazendo grande 
oportunidade econômica para o Brasil – 
daquelas que só acontecem em séculos.

É preciso outro olhar para percebermos 
que essa imensa chance está bem diante do 
nosso nariz, sempre esteve na história do nosso 
país e nunca deixou de ser vista pelo mundo 
como uma espécie de destino brasileiro. 

É preciso um paraíso. Começando 
pela história: por dois séculos o Brasil foi 
seriamente pensado pelos europeus como 
o espaço na Terra no qual estava o Éden 
bíblico. Estudiosos, religiosos, cartógrafos 
e andarilhos partilharam essa crença. 

A partir do século XIX, com o foco nas 
máquinas e na combustão, o homem deixou 
de lado essa busca de um valor elevado 
na natureza. O paraíso foi esquecido. 

Neste século XXI, entretanto, novas 
formas de energia, derivadas da natureza, 
permitiram que as economias de ponta do 
planeta alterassem de modo radical o sentido 
da atividade econômica. Com a energia 
renovável se impondo a uma velocidade 
estonteante, grandes economias passaram a 
empregar Planos de Metas Ambientais como 
norte em seu planejamento de longo prazo.

O mundo está mudando depressa. Os alicerces de 
um futuro mais saudável, limpo e próspero estão 
sendo construídos.

Nesse novo contexto, o Brasil, por suas potencialida-
des naturais, pode assumir uma posição de enorme 
destaque. Esta é a oportunidade histórica que não 
podemos perder.

Consagrado autor de Mauá: empresário do Império e 
História da riqueza no Brasil, Jorge Caldeira se uniu a 
Julia Marisa Sekula e Luana Schabib para re� etir sobre 
essas mudanças e apresentar análises econômicas 
amparadas em grá� cos, infográ� cos e mapas até então 
pouco conhecidos, revelando o que o mundo já fez, tem 
feito e está projetando para esse novo futuro.

Tudo para mostrar um novo potencial, aquele em que a 
natureza preservada está no centro da criação de valor 
econômico. Um mundo no qual o Brasil é o Paraíso 
Restaurável por excelência.

Essas mudanças vêm tendo forte impacto 
também no mercado fi nanceiro. Bancos 
centrais, fundos de pensão, seguradoras e 
grandes investidores passaram a calibrar seus 
movimentos a partir dessas transformações.

É exatamente esse conjunto de mudanças 
econômicas e conceituais que este livro analisa 
em detalhes. A União Europeia (especialmente 
a Alemanha) e a China são os casos mais 
relevantes de transformação. Nos Estados 
Unidos, as mudanças também são profundas, 
mas envolvem disputas institucionais maiores.

E o Brasil?
Graças a sua história e sua cultura, nosso 

país construiu uma realidade energética que lhe 
permite aspirar à posição de grande potência 
nesta nova forma de organizar a economia. Sua 
natureza exuberante, vista de um novo ângulo, 
aparece como base da produção futura.

Podemos. Mas queremos ou não um papel 
de protagonismo neste novo mundo?

Jorge Caldeira, 64, autor de 15 livros sobre história 
brasileira, entre eles História da riqueza no Brasil e 
Mauá: empresário do Império, coordenou o trabalho 
de equipe para escrever Paraíso Restaurável. 
Completam o time Julia Marisa Sekula, 27, nascida 
em Curitiba e crescida na China, economista e 
cientista política formada em Londres, e Luana 
Schabib, 34, pantaneira de Corumbá, jornalista e 
publicitária com vasta experiência nas mídias digitais.
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