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A humanidade está realizando uma gigantesca, descontrolada e quase certamente 
������������	�
��������	���������	�	����	����	���	����3

Realizada apenas dois anos depois da histórica Eco-92, a Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento — CIPD, da ONU, estava imbuída do espírito e das 
esperanças da conferência anterior. Basta ver que a frase “desenvolvimento susten-
�������	
	���������������������	�	����������������������	���	��������������!������
�������������	
	�����	��	��
	�	��	����"���	��	�������"�����	���#�$�����������%	�
clareza a respeito dos perigos que a proposta da sustentabilidade estava enfrentando 
e lançou um alerta profético no seu primeiro capítulo: “Os problemas ecológicos, tais 
como a mudança climática global, derivada principalmente de padrões de produção 
e consumo insustentáveis, estão contribuindo para ameaçar as gerações futuras”.4

Entretanto, não havia como o PoA prever a velocidade e a intensidade com as quais 
esses padrões de produção e consumo iriam arrastar a humanidade para o desastre 
ecológico e nem o desinteresse crescente dos tomadores de decisão em nível nacio-
nal ou global para lidar com essa ameaça. Assim, embora os valores e os princípios 
��!�	������� 	�� "���������������� ������������� ���������� ������ ���
���	�������-
��	�����������������&�	������
���������	'��������������
	(�������
�����������"�����-
�������������	������������%�������%���������	���������)��	�	������������#

O grande avanço da CIPD consistiu na sua capacidade de tratar população e desen-
volvimento de forma integrada e equilibrada, dentro de um paradigma enfocado 
no exercício dos direitos humanos. A revisão das tendências globais nos terrenos 
�������&���������������*��������������+	���������	�����������	
������	�	����-
portantes avanços. Observa-se, no período pós-CIPD, redução da desigualdade de 
�/�������	�����	���	�����'	�������	����	����	�'�������	����������	�	#�0���	����������

1 Este ensaio recupera as principais ideias de um ��������� apresentado na reunião Alap/Abep sobre 
a CIPD+20.
2 Consultor independente, Brasil, georgermartine@yahoo.com.
3 Martin Wolf, comentarista econômico, em artigo publicado no Financial Times e reproduzido pelo 
����	��Valor Econômico, 15/05/2013.
4 Programa de Ação da Conferência International sobre População e Desenvolvimento, Capítulo 1, 
Parág. 1.2.
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registra-se aumento generalizado nos níveis de educação, na esperança de vida e nas 

����!����	���������!����	�������	����������&�	�%��	�	�����	����%���	��	�������-
ções econômicas e das comunicações e do transporte. Apesar das crises econômicas 
���!	��������������������%����������	��	��������������&�	���	��	�
�!���	������	����
a melhoria das condições de vida de um enorme contingente de pessoas. O êxito do 
atual paradigma dominante, em termos de aumentar a riqueza material da humani-
dade, tem sido impressionante nas últimas décadas. 

Se esse paradigma de desenvolvimento reduz a pobreza e é capaz de satisfazer as 
��������	����!����	���������������������������������������
����	��������������	-
quelas que há pouco tempo estavam na miséria, qual é o problema então? 

O problema é que esse modelo é simplesmente insustentável. De fato, as perspec-
tivas para o “desenvolvimento sustentável” têm minguado drasticamente desde a 
+��'��/���	����+	����������������	�������<�
��
	�	�������!	����	����������������
paradigma de desenvolvimento baseado em um crescimento econômico chamado de 
����������	�������5 Neste, a expansão física da economia exige a dilapidação de 
uma quantidade crescente de recursos, incluindo os não renováveis. Em consequên-
��	�����=���	����	���������	���	����������������������������������������	��������'��-
�������'	������
�����	�������������	��	����	�����	��	����������	�����!	��������������#

O risco de ignorar os limites ambientais globais é gravíssimo. Estima-se que as ati-
���	����	���>
��	�������
��	�	��	��	
	���	������	�����������	�������
����������
50%;6�������	����������
�	���	�
�����	��	�������	����������
	�	��������	����������	-
mos em um ano. Um trabalho seminal escrito em 2009 por 29 cientistas da University 
of Stockholm’s Resilience Center mostrou que o uso abusivo dos recursos materiais, 
�����)��������!�>�������	�J���	�
����������	�����*��������!	��������%	���
��	������
pontos de rotura (tipping pointsL������/���	�
������%�������Q����	��	����������	���
��������	���!���>���	�����������������/�����	�!���'��	�Q���	��	�	��T���/=������������
outras áreas (ROCKSTROM et al., 2009; UNEP, 2012b). Uma pesquisa mais recente 
publicada por 22 cientistas da Universidade da Califórnia alerta para o fato de que 
o planeta está na iminência de sofrer um state shift��������	����	���	���������(���	�
que, repentinamente, altera as tendências conhecidas, produzindo efeitos bióticos 
não antecipados (BARNOSKY et al., 2012).7

A ameaça mais óbvia e mais discutida, mas não necessariamente a mais grave, refe-
re-se às mudanças climáticas. O AR4 (2007) do Intergovernmental Panel on Climate 

5 Este conceito é atribuído a Herman Daly (1991), que, seguindo os passos de seu professor, Nicholas 
\��������=]����������������������������������������	���������	������
���	�����������	�����>���	�
na década de 1990
6 Disponível em: <http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/gfn/page/world_footprint/>.
7 A perda do gelo dos polos, por exemplo, poderia gerar, de repente, um state shift com consequências 
imprevisíveis para o planeta. O permafrost — tipo de solo encontrado na região do Ártico — contém 
uma grande reserva de metano, gás de efeito estufa 30 vezes mais potente do que o dióxido de 
carbono. A liberação dessa reserva de gás metano geraria uma aceleração acentuada e cumulativa do 
aquecimento global.
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Change — IPCC, produzido pelos mais destacados cientistas do planeta, lançou uma 
dura advertência sobre a realidade do aquecimento global e, consequentemente, 
mostrou um “cartão amarelo” para o estilo de desenvolvimento baseado na queima 
������!���(�����'>���������	����������	����������������
������������������������-
ticado pela CIPD. Estas advertências estão sendo sistematicamente reiteradas nos 
trabalhos do AR5, a ser publicado em 2014. 

A maioria dos cientistas que trabalham com estas questões está absolutamente con-
������	��������	�����	��	����������	������������������������������������=���	������
o Cairo chamava de “padrões de produção e consumo”.8 Com exceção da ciência eco-
nômica, que, pelo menos em parte, continua embevecida pelo “milagre do merca-
�����	���/���	�%����)���	�����{��������	&��	�������������������������������������
���� ������<�!���	�������	���������>����#�$�����	��������
��(����"	����
����������
principal responsável pela crise é a ampla difusão e aplicação do que tem sido cha-
mado de “o imperativo do crescimento” (JACKSON, 2009). 

Neste momento histórico, portanto, estamos vivenciando uma situação global pa-
�	��T	�}�������������������)����	���	�������&�	����	������)������������#��������
lado, as condições de vida de uma enorme parcela da população mundial estão pro-
gressivamente melhorando, fazendo com que, apesar das enormes desigualdades e 
����	����
)�	�������
�!���	�����	������	�%��	���	��������	�������~���	���	����-
lhores condições socioeconômicas da sua história. Por exemplo, utilizando dados da 
Divisão de População da ONU para a média da população mundial entre os quinquê-
������������=���������=��������&�	=�������	��	T	��������	���	�����'	���������	�'���
tão baixa (caiu de 135 por mil nascidos vivos para 37) e a esperança de vida ao nascer 
nunca foi tão alta (subiu de 47 para 70 anos). Por outro lado, o caminho seguido para 
alcançar esse progresso carrega consigo as sementes de uma terrível ameaça global 
para a humanidade. 

O resultado deste embate pode desencadear uma situação geral muito pior para a 
humanidade do que aquela que antecedia as transformações socioeconômicas das 
últimas décadas. Apesar dos alertas que vêm sendo feitos há tempos, a transforma-
�����	����	������!	���
��	�	�����	�������*���	���������������	���	�����������������
origem aos desequilíbrios e às ameaças ecológicas que a ciência aponta com ênfase 
cada vez maior. 

O pior é que não parece haver alternativa: no paradigma hegemônico do século XXI, 
"�������������������"���������	�
�!���	���T���������������������*������������	��
a expansão física da economia. Esta, por sua vez, requer aumento persistente do 
consumo, alcançado por meio da incorporação de novos atores econômicos e/ou pelo 
enriquecimento dos atuais. Ao longo dos últimos 70 anos, a elevação constante do 
consumo em níveis individual, nacional e global vem sendo garantida de maneira 

8��������	�������������������	�	�/������������������������(&�	�
���
	���L���!��������	��������	�����
���� ���&��	����� �'������ �����)����� ��� 	������� �	� ���
��	���	��)��	� ��� 
�	���	� �+$$����� 	�#��
2013).
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�	�	������	����&�	��
�����	�������	�����T����	�������&����������	�����������-
tituições, que nos convencem diariamente de que precisamos comprar e consumir 
�	�	������	��#�$�����	���	����=�����	�������	�������������	���	������������	!���-
cendo como a maior força humana desde a segunda metade do século XX, superando 
religiões, crenças, ideologias, etnias ou partidos políticos. Desde o berço, somos con-
vencidos por uma engrenagem formidável de forças econômicas, sociais e políticas, 
apoiadas por uma máquina publicitária onipresente, de que precisamos estar sempre 
���
�	���������������������	�����	��
	�	�&�	�����'������#�

�
��	�������������������������	����������������������������	����	�	�	������������
não garante a felicidade, estamos tão imbuídos dessa cultura que continuamos cor-
rendo na esteira do aumento do consumo como hamsters de laboratório, trabalhando 
basicamente para poder consumir mais. Tanto a literatura sociológica como, mais 
recentemente, a literatura econômica têm demonstrado que, acima de determinado 
patamar de consumo que elimina a preocupação com a sobrevivência e oferece um 
mínimo de conforto e bem-estar, o aumento do consumo não garante a felicidade, a 
não ser por períodos muito curtos em que desfrutamos da novidade, ou em que nos 
sentimos bem por ter igualado ou superado os níveis de consumo dos nossos pares. 
Vale mencionar que, aqui no Brasil, trabalho recente do Ipea sobre consumo e feli-
cidade menciona que a correlação esperada entre renda e felicidade não se aplica a 
partir da percepção dos entrevistados.9

0��	������	����������������	��'������	���&�	�����������(������������	���������	�
'������	
	���	��������!����	�������{�!����	����	��������	���T
���	���	�
��	��	��	�
agenda não somente das grandes corporações, mas também dos governos nacionais 
e das agências de desenvolvimento internacional e do próprio sistema das Nações 
Unidas. Fomentar o consumo constitui a essência do paradigma de desenvolvimento. 
O êxito deste modelo no crescimento econômico e na redução da pobreza faz com 
que a própria ciência econômica, animada pelo sucesso do milagre do mercado, te-
nha frequentemente negado suas próprias origens e se tornado cega em relação aos 

�����������	���	���>��	��	��������	������	����
������	�
	�	�	�%��	���	��#�

Nesse contexto, o êxito do consumismo universal como motor central do crescimento 
econômico, que permite a redução da pobreza e o alcance generalizado de níveis de 
!��=���	���	����	���	�	�����	���	�����	�%���>��	��	�%��	���	������
������	���	�
força que nenhum dirigente político ousa contradizer. Não é à toa que políticos de 
todo o mundo — inclusive os nossos presidentes de “esquerda” — defendem com 
todas as suas forças o “desenvolvimento” que vai permitir à população do seu país 
consumir mais. Dado o sucesso inegável do crescimento econômico, nenhum governo, 
rico ou pobre, se atreve a tomar qualquer medida que possa ameaçar a continuida-
��������
��	����������������������������������*����#� �����&������	�	��������-
������	�������������	����
(&����	�+��'��/���	�]������������
�	���	�����������)��

9 Ver <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121218_comunicadoipea158.
pdf>, especialmente p. 16.
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ousou colocar o dedo na chaga ambiental global — o modelo do ����������	������. 
Preferiu-se enfocar um mito nascimorto, o da economia verde, que foi prontamente 
abocanhado pelos adeptos da maquiagem ecológica (����������). 

Dentro da lógica do atual paradigma de desenvolvimento, não surpreende a reação 
imediata do governo Lula, diante da crise econômica de 2008-09, de reduzir impostos 
para alguns dos produtos industrializados que, direta e indiretamente, mais contri-
buem para as emissões de gases de efeito estufa. Este exemplo foi seguido, em plena 
+��'��/���	� ]������� 
���� �������� �	� ����	� ]�����''#��� �������	���� &��	�� 
	�	� 	�
���
�	�����	�������������	��	�������������	����������
������	��	�����	�	!	�T������
(�������������	����������!���������>�
	�	���	��������������!	����	���	�!)��
	�	�
a crise da mobilidade urbana.

Na realidade, o crescimento de renda nas chamadas classes C e D, nas últimas déca-
�	������������&�	�����	����%���	��	������������������	�
	�	���	��������
	����	�
da população e, ao mesmo tempo, o aumento do consumo destas classes tem tido 
����'�����!��)&�����!���	��������	����
	(�#�0�����	�����)�'������������%���������	�
multiplicação desse fenômeno altamente positivo, quando repetido em nível global, 
�������&�	�	���������������	��	�	������	��%	����	�����������>���	#�

É fácil esquecer que essa ameaça ecológica global foi inicialmente produzida pelos 
padrões de consumo de uma minoria da população mundial — a dos países indus-
���	���	��������	����������	�������������
	(����
�!���#�0�����	�������	��	�	������
����	�������%���������	��������������	����
	�����	�����	�	��������	���������������
����������������
���������������
	(����������	����%��
��������
������	���&�	����
como “subdesenvolvidos” e agora são chamados de “emergentes”. Mesmo assim, a 
classe de consumidores mundiais é ainda minoria. A despeito do crescimento galo-
pante desta classe nas últimas décadas, estima-se que pouco mais de um terço da 
população mundial pode ser considerado consumidor (e portanto emissor) nos dias 
���%�����������0�������L#�0�����~��������	���	��������������������������&�������
para colocar o equilíbrio ecológico global em sérios problemas. Apesar do grande 
progresso econômico dos últimos tempos, a maioria da população mundial ainda não 
é consumidora e um quarto é pobre mesmo. 

Mas o número de consumidores cresce diariamente: segundo a consultora global 
McKinsey (2012), a classe média vai passar dos 2,4 bilhões para 4,2 bilhões até 2025. 
Ninguém ousaria negar o direito do mundo ainda “subdesenvolvido” de sair da po-
!���	��������	���������	�=����	�!)������������#�0�����	������	�	��/���	������	�
reviravolta dramática na concepção do desenvolvimento e na cultura do consumo que 
	��������	�����	������
��	��������	��	�������&�	���	�����������������������������
tanto alegra os economistas, as corporações e as instituições de desenvolvimento, 
implica evidentemente a catalisação da crise ecológica. 

Neste contexto, portanto, o grande dilema da humanidade no século XXI é: como 
controlar o ritmo de consumo sem travar o progresso social desta enorme massa 
que ainda não faz parte do grupo de consumidores e que, em grande medida, ainda 
��'��������&��/���	�������	����������	����!����	���������	�������������	����	�����
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�	���
�!����)������
��	����#��	����	���������������������	���&��������
	�	��	�	�����
condições de bem-estar mínimas de toda a população mundial? Claro que sim, mas 
isto exigiria uma mudança radical do paradigma de desenvolvimento e obrigaria uma 
redução dramática do consumo. Infelizmente, conforme demonstrado claramente na 
Rio+20, nenhum país ou contingente populacional mais rico está disposto a desconti-
��	����	���	���>��	������������	������������<�������	�����������
	�	���������������
dois terços da humanidade possam melhorar de vida. Nisto, a Conferência apenas 
������� 	� ����/���	� ��� ��������	�	���� ���	���� <� 	������� ���!	�� ���
�	���	������
todas as outras iniciativas ambientais. Um estudo recente realizado pela Unep e o 
Stockholm Environmental Institute, sobre os 90 compromissos ambientais assumidos 

���������������	��~����	���)�	�	���������&�������
�����������	�����	
��	����	����
casos: retirar o chumbo da gasolina; melhorar o acesso à água potável de qualidade; 
promover pesquisas sobre o ambiente marino; e evitar danos adicionais à camada de 
ozônio (UNEP, 2012a).

Que soluções podem ser oferecidas para sair desse dilema básico da humanidade 
no século XXI? Várias alternativas têm sido propostas, mas, na prática, ainda existe 
"����	��	
��	��
	�	�	����������������������������������������	��	�����	���	����������
implicam alterações de fundo no paradigma de desenvolvimento que tem sido tão 
�&�	�����	��������	�������	����	����������	�
�!���	#�0�����	�����)����	������
importante eliminar as saídas fáceis e espúrias que entravam a busca efetiva de 
soluções reais. 

Nesse contexto, a primeira sugestão que costuma ser feita em relação aos grandes 
problemas ambientais é a necessidade de reduzir o tamanho populacional e o ritmo 
de seu crescimento. Nesse ponto, é interessante que a CIPD, que era obviamente 
uma conferência sobre “população” e que preconizava as vantagens da estabiliza-
�����������&�	������	���������������������������&��������	��	��	������	������
problemas ambientais, mas sim os padrões insustentáveis de produção e consumo 
da nossa civilização. Entretanto, diante da ênfase que o debate costuma dar a essa 
�������� �������&�	�� )� %���� ������ ��
���	���� ����	�	�� ���� ���� ��� 	�������� ���
riqueza e não de população que explicam os incrementos de produção e consumo 
global. Uma unidade populacional não representa uma unidade de consumo, pois 
apenas um terço da população mundial contribui efetivamente para as emissões de 
poluentes. É preciso considerar também que os países que mais emitem são aqueles 
de baixa fecundidade, enquanto os de fecundidade elevada são pobres, de poucas 
emissões. Obviamente, estes últimos países enfrentam sérios problemas ambientais 
e vão sofrer as piores consequências da mudança climática, mas não são eles que 
causaram a crise global. 

É claro que, no médio e longo prazos, países pobres de fecundidade atualmente 
elevada podem vir a aumentar sua renda e, nesse caso, elevar muito o número de 
�����(���������������!����
	�	�	��������������
��������#��	��	�����&�	�����	������
crescimento massivo de consumidores em países como China, Índia ou Brasil. Mas, 
�������%����������	�����	��	�������&�	���	��������	'��	���	����������������	��	��-
reza da crise global. Já estamos numa situação ecológica reconhecida como crítica, 
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��!��	�	
��	������������	�
�
��	���������	�������	�������!������	��	�������
	�	�
	����������#�$�����	��	����������	!����	��������������������������������)�
�����-
dial; o aumento populacional agrava essa questão principalmente quando pessoas se 
transformam em consumidores. Por outro lado, a redução da fecundidade de um país 
ou contingente populacional é quase sempre ligada a uma melhoria das condições de 
vida, isto é, a situações de maior consumo. A própria diminuição do tamanho da fa-
mília redunda em aumento do consumo per capita, anulando de certa forma o ganho 
no decréscimo do número de eventuais consumidores nesta família. 

Em suma, a redução do consumo é essencial. A queda da fecundidade — e, por essa 
via, a diminuição do número de consumidores — constitui obviamente uma variável 
��
���	������	��	�%��	���	����������	
	������%�����������
���	�'	���������������
decréscimo pode ser determinante se não ocorrer uma mudança radical no rumo da 
nossa chamada “civilização”.

���	�
����� ����&��������������������	�������	�������������!���	����	����������
���{���	��������&�	���	�������	�!����	��)���'	����������������(����	����	�����
todo crescimento futuro ocorrerá em áreas urbanas (UNITED NATIONS, 2012). Isso 
tem diversas implicações importantes. Primeiro, a urbanização é, em si, o fator 
mais dinâmico na etiologia da redução da fecundidade (MARTINE; ALVES; CAVENA-
GHI, 2013). Nas cidades, as pessoas têm muita motivação para reduzir sua prole e, 
ao mesmo tempo, possuem acesso àqueles outros fatores que, reconhecidamente, 
��������	����� '���	����	���	�	� '�������	���� �	��� ������	��������	������	����
participação na força de trabalho, melhor acesso a serviços, maior informação, 
maior equidade de gênero, etc. Segundo, a luta futura pela mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas dependerá muito do que ocorre nas cidades (MARTINE; 
OJIMA; MARANDOLA JR., 2013). Nesse sentido, a especulação imobiliária e as atuais 
tendências das políticas antiurbanas em países subdesenvolvidos preocupam muito. 
Sem uma atitude proativa em relação ao crescimento urbano inevitável, as favelas 
e a desorganização social se multiplicam, assim como os efeitos deletérios da ex-
pansão econômica (UNFPA, 2007). 

A outra grande saída que costuma ser apontada para o dilema atual do desenvolvi-
mento insustentável é o avanço tecnológico. Os economistas são particularmente 
dados a sugerir que o milagre do mercado seria capaz de gerar avanços tecnológicos 
��&��������
	�	��������� ���	��	��	��	�	�#�0��	�
���
�����	� ���������������������
de destaque nas últimas décadas: vale mencionar os trabalhos muito conhecidos de 
Julian Simon e Esther Boserup, que defenderam a capacidade da criatividade huma-
na para superar qualquer obstáculo gerado pela sobrepopulação. Uma ideia similar 
foi lançada pelo Relatório Anual do Banco Mundial de 1993, no qual se argumentava 
que o desenvolvimento, numa primeira instância, aumentava os impactos ambientais 
���	��������	��������	
��'���	����������������������������%��	�	������&�	���	-
������ ���	� ���	����
�������� ��� 	�	����� ������>�����#�J	�� 	&��	����� !	��	�	� ���
melhor desempenho recente dos países industrializados na época, em termos de 
sustentabilidade, ignorava completamente o fenômeno da migração das indústrias 
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Esse tipo de argumento, que valoriza o próprio desenvolvimento como caminho para 
a sustentabilidade, ressurgiu recentemente sob duas novas roupagens. De um lado, 
observa-se que algumas das maiores empresas do capitalismo global, como Walmart, 
General Electric e Coca-Cola, estariam transitando para um econegócio que vai muito 
além do ����������. Criou-se a expectativa de que a multiplicação dessa mudança 
estratégica corporativa poderia trazer a sustentabilidade global. Entretanto, uma 
publicação recente do prestigioso MIT mostra que se trata de mais uma iniciativa 
motivada pelo lucro do que pelo bem-estar social ou ambiental (DAUVERGNE; LISTER, 
2013). Esse tipo de iniciativa ambiciosa pretende simplesmente reduzir a volatili-
dade dos mercados de commodities. Mais importante ainda, conforme argumenta 
Abramovay,10�	
��	���	��	�����&��/���	��	����	����!�>���	��	�
�����������	�����
��	-
ções sobre os ecossistemas continua aumentando, uma vez que seguem lançando nos 
mercados cada vez mais produtos, numa clássica ilustração do paradoxo de Jevons. 

Ao mesmo tempo, alguns estudos recentes, inclusive do PNUMA, têm enfatizado duas 
tendências paralelas, mostrando a inegável pressão do crescimento dos maiores pa-
íses em desenvolvimento sobre os recursos globais, enquanto as taxas metabólicas 
dos países desenvolvidos estariam relativamente estáveis, pois nessas economias a 
expansão do consumo estaria se apoiando no aumento da produtividade. Portanto, 
pareceria que os países mais desenvolvidos do planeta estariam passando por um 
processo de desmaterialização e indicando uma estratégia para o desenvolvimento 
sustentável. 

Entretanto, essa conclusão parece apenas comprovar como o próprio sistema das Na-
���������	�������	�'	������
��~��	�����*���	���������������������	���
��	��������-
buições do capital privado. De fato, como explica Abramovay, esses estudos têm uma 
falha gritante: 

Infelizmente, porém, essa hipótese foi refutada por um trabalho fundamental que 
acaba de ser publicado pela prestigiosa Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) dos EUA. Os cálculos levados adiante até aqui [...] tinham por base 
a relação entre o PIB de cada país e a extração nacional dos materiais necessários 
à sua reprodução (menos as exportações e mais as importações destes materiais). 
No entanto, eles não contabilizavam o peso contido nos produtos industrializados 
que esses países importavam. Ora, ninguém ignora que em quase todos os países 
desenvolvidos a indústria sofreu um deslocamento, sobretudo em direção à China. 
Mas o consumo dos habitantes das nações mais ricas do planeta não diminuiu.11

Numa perspectiva mais ampla, o otimismo de certos economistas com relação à 
�	
	���	����������	������
���&�	��������	����<� ��	����
��/���	�����	�
�����
desenvolvimento tecnológico, capaz de superar os efeitos nefastos do crescimento 
econômico, esbarra em pelo menos dois fatores principais. Em primeiro lugar, o cres-

10 Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/a-apropriacao-da-sustentabilidade-pelas-grandes-
marcas-globais/>.
11 Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/a-insustentavel-leveza-da-desmaterializacao-global/> 
(grifo nosso).
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cimento econômico fenomenal dos dois últimos séculos baseou-se na disponibilidade 
de fartos recursos fósseis. Embora algumas descobertas recentes (pré-sal, areias be-
tuminosas, gás de xisto) pretendem postergar o Pico do Hubbert (ver HUBBERT, 1956), 
este é inevitável e relativamente próximo. Não existem outras fontes de energia tão 
fantásticas e baratas, renováveis ou não, que possam substituir esses mananciais 
(e geradores de CO2). Segundo, os aumentos inegáveis da produtividade permitidos 

��	����������	�����'��������������	���	��������������	�	!	������	��������������
a níveis mais altos devido ao custo reduzido dos produtos, conforme explicitado pelo 
Paradoxo de Jevons.12 

���&�	������'������!����	�	����	�	��������������	������	���������	��!�	������������
questões de população e meio ambiente, 
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uma pauperização crescente do meio ambiente. Mas na prática, a tecnologia não re-
solveria nenhum grande problema humano se não contasse com os recursos materiais 
e energéticos da natureza [...] Não existe modelo econométrico capaz de resolver a 
���	��������������������	����	����&�����������
�	���	�&�������¡¢0������£L#

Não há dúvida de que qualquer solução para os graves problemas atuais necessitará 
de inovações conceituais, metodológicas, ideológicas e tecnológicas. Precisamos de 
desenvolvimento tecnológico, mas precisamos muito mais de governança dos limites 
no uso de materiais, de energia e nas emissões de gases de efeito estufa. É impossível 
lidar com esses limites sem enfrentar as desigualdades na distribuição e o emprego 
desses recursos materiais, energéticos e bióticos na economia global e no interior dos 
diferentes países.

�������	
������
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Este ensaio sobre a evolução do desenvolvimento sustentável depois da CIPD será ine-
���	�����������	���&�	��������"�	�	����&��	��
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que se encontrem formas de transformar CO2 e gás de metano em fontes renováveis 
de energia, sucata de automóveis abandonados em adubo, e armas de guerra em en-
xadas robotizadas. Ao se realizar isso, certamente será possível também transformar 
políticos corruptos em sábios praticantes da governança moderna, corporações em 
instituições benevolentes e altruístas, e COPs em marcos históricos de decisões e 
tratados globais imediatamente implementados em favor da sustentabilidade.

12 O Paradoxo ou o Efeito de Jevons refere-se à tese do economista inglês W. S. Jevons (em 1865), de 
������
���������������>���������	�����	�	��&��/���	����������������������������	�������	����L�	�	!	�
aumentando e não reduzindo o consumo daquele recurso, devido ao aumento da demanda.
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Enquanto isso não ocorrer, a crise ambiental se aproxima e se expressa de diversas 
formas, sendo a mudança climática aquela manifestação que teria melhor capaci-
dade de obrigar-nos a fazer uma revisão drástica do nosso pensamento e da nossa 
cultura. Na verdade, eventos como o Furacão Sandy em Nova Iorque (2012) e o Tufão 
Haiyan nas Filipinas (2013) são capazes de provocar momentos de rara lucidez nessa 
�	���%	�	��	�%��	���	��#�+����	&������������	����	��¤���
��	���	���������+$�����
Warsaw, “É hora de acabar com essa loucura!” Infelizmente, esses gritos de sanidade 
������'����������������������������
�����	
�������	���	�	��	����	���>��	�����*���	�
mundial. Portanto, não alteram a teia sólida e complexa tecida em torno da nossa 
cultura de consumo.

Mesmo assim, é imperativo insistir na seguinte mensagem de bom senso até que ela 
���	������	�	#���'�����������)�
�������������������������	������	���
�����	������-
plicação de “Sandys” e “Haiyans” (e, esperamos, antes de um state shift):

Enquanto a lógica do sistema econômico herdada dos ensinamentos da economia 
clássica estiver centrada na ideia do crescimento, a economia continuará come-
�������������	�����	��������	����������	���������������	���	��������	������&������
ignorando os limites da biosfera no que tange à sua capacidade de prover recursos 
��	!��������������#�]��
����������	��>���	������	������!���	�����	!���������	�
economia pautada na ideia do decrescimento parece ser, a contento, a saída mais 
plausível para assegurar-se uma perspectiva de vida saudável num futuro próximo. 
Fora isso, a economia deve “conversar” com a ecologia. A temática ecológica pre-
cisa, necessariamente, estar na agenda econômica de tal forma que não pode haver 
separação de diálogos e ações entre essas ciências (OLIVEIRA, 2013).
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