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A complexa relação da globalização com a sustentabilidade 

Por José Eli da Veiga | Para o Valor, de São Paulo 

Nada mais delirante (ou "utópico", no sentido vulgar) do que achar que o mundo 
possa continuar sem que nada perturbe a marcha de suas mudanças 
exclusivamente incrementais. Ótima evidência é que, mesmo para um "think-tank" 
dos mais convencionais como o Legatum Institute, já teria terminado a "era do PIB 
como medida da prosperidade". Essa é a tese do recente relatório "Wellbeing and 
Policy", preparado por uma equipe de primeira linha, que contou, por exemplo, 
com os sábios professores Angus Deaton e Richard Layard. E que foi coordenada 
pelo agora barão O'Donnell, o braço direito de três chefes de governo britânicos de 
2005 a 2011: Blair, Brown e Cameron. 

O que esse trabalho propõe não é algum tipo de recauchutagem do PIB mediante 
alterações no sistema de contas nacionais. Ao contrário, pretende que o bem-estar, 
em vez do crescimento econômico, passe a ser o critério de avaliação da 
prosperidade ou do progresso. Um sinal extremamente significativo de que já não é 
tão persuasiva a ladainha segundo a qual o caminho para a sustentabilidade das 
economias maduras seria um crescimento verde. 

O que as mais esclarecidas elites do Norte estão percebendo é que a prosperidade e 
o progresso tendem a se desvincular do crescimento econômico em sociedades 
humanas que comecem a deixar o "reino da necessidade" rumo ao "reino da 
liberdade". Não por saltos, com os quais tanto sonhou o Marx utópico, mas por 
dinâmica evolutiva de variação, seleção e replicação, como vislumbrou Darwin. 

Uma das principais dificuldades atuais desse processo é que o consumismo 
prevalente nas sociedades mais avançadas nem começou a ser seriamente afetado 
pela consciência de suas externalidades negativas, tanto sociais (como as 
desigualdades), quanto ambientais (como a mudança climática). Ao mesmo tempo, 
o grosso da população mundial não apenas necessita como tem todo o direito a 
padrões de consumo similares aos desfrutados pela minoria de altas rendas, o que 
só se viabilizará com imprevisíveis mutações tecnológicas e institucionais que 
reduzam radicalmente tais externalidades. 

É por isso que a humanidade está mesmo "contra as cordas", como alerta este livro 
cujo título não poderia ser mais feliz. Um alerta que o premiado autor Eduardo 
Felipe P. Matias consegue explicar de forma tão minuciosa quanto didática, e com 
tratamentos dos mais atualizados e originais sobre ao menos dois fenômenos: o da 
firme ascensão da cultura da sustentabilidade na esfera empresarial e o da estranha 
timidez com que o ideal do desenvolvimento sustentável alcança a esfera jurídica. 

http://www.valor.com.br/


Já o subtítulo pode ser criticado por excesso de otimismo, pois só com extrema boa 
vontade pode-se imaginar uma "sociedade global" que estaria efetivamente 
engajada numa "luta pela sustentabilidade". Se a humanidade está contra as cordas 
é justamente porque o enfrentamento dos mais graves desafios sociais e ambientais 
deste século se mostra incompatível com a poderosíssima inércia da soberania 
nacional. 

É verdade que o livro realça o conteúdo da Carta da Terra como evidência de 
retórica "fundamental para a construção de uma sociedade global justa, sustentável 
e pacífica". Mas os fatos dos últimos 13 anos demonstram cabalmente que os 
princípios dessa Carta foram até agora ignorados por um sistema internacional que 
ainda consolida o "soberanismo", em vez de ao menos insinuar a perspectiva de sua 
eventual superação. 

É claro que essa não é a única objeção que pode ser feita a tão vasta abordagem 
daquilo que, a rigor, é o complexo relacionamento do processo de globalização com 
o imperativo da sustentabilidade. Entretanto, além de serem ótimos estímulos para 
frutíferos debates sobre o ideal do desenvolvimento sustentável e sobre essa 
decorrente noção que é a sustentabilidade, nenhum desses possíveis senões poderá 
obscurecer o alcance de uma obra que oferece sínteses muito bem organizadas de 
tudo o que há de melhor na produção científica internacional sobre a 
sustentabilidade. Uma ideia que precisa ser objeto de mais controvérsia, em vez de 
mera aceitação passiva, ou até religiosa. 

Quem se interessou pela leitura deste artigo provavelmente também foi atraído pelo 
brado "Abaixo a sustentabilidade" que no domingo 16/03 intitulou a coluna do 
brilhante Hélio Schwartsman na página 2 da "Folha de S. Paulo", dedicada ao 
penúltimo capítulo do livro "The Beginning of Infinity", que um dos principais 
expoentes da computação quântica, o físico David Deutsch, da Universidade de 
Oxford, publicou em 2011. 

Schwartsman insere o repto de Deutsch no que seria uma batalha entre visões de 
mundo pessimistas e otimistas. "Para os primeiros, seres humanos são a doença e a 
sustentabilidade, a cura. Para otimistas como Deutsch, a sustentabilidade é a 
doença, e o homem, com sua capacidade de resolver problemas, a cura". 

Pode parecer um daqueles casos em que nem seria piada retrucar que os otimistas 
são pessimistas mal informados. Todavia, o grande mérito do livro de Deutsch é 
oferecer uma inteligente bateria de argumentos idealistas contra qualquer 
interpretação materialista do metabolismo que a humanidade mantém com o 
restante da natureza. 

Não há dúvida de que essa é uma polêmica que só traz mais um ótimo motivo para 
que se recomende com entusiasmo o lançamento que a Editora Paz e Terra faz 
nesta noite na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi paulistano, pois - na 
contramão do que diz Schwartsman sobre Deutsch - não pode haver visão mais 
otimista que a de Matias sobre a força desse novo valor que é a sustentabilidade. 
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