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Economia em transição

José Eli da Veiga

A tese de que a sustentabilidade do desenvolvimento é incompatível com 

a perenidade do crescimento econômico só emergiu no âmbito científi-

co a partir de 1966, nas contribuições simultâneas de Boulding (1966) 

e de Georgescu-Roegen (1966). Em 1973, foi reciclada por Herman Daly 

(1973) com a proposta de uma economia em condição estável (steady state).

Mesmo que por 40 anos a discussão dessas ideias só tenha interessado a um 

pequeno grupo de economistas ecológicos, recentemente ela ganhou maior 

audiência graças a dois importantes livros sobre a cegueira da macroeconomia 

a propósito da sustentabilidade, de Victor (2009) e Jackson (2009).1 Eles pro-

vocaram um debate em países de língua inglesa, já intenso em francês, como 

indicam as contribuições revisitadas por Caresche et al. (2011) e, particular-

mente, a contribuição de Morin (2011).

Todavia, o dilema do crescimento não é sequer reconhecido pelos economis-

tas mais convencionais, que recorrem à noção de “descolamento” (decoupling) 

1 A rigor, também poderia ser mencionado o interessante relatório elaborado por parceira do SERI 

(Sustainable European Research Institute – Instituto de Pesquisas Europa Sustentável) com a empre-

sa CE (Cambridge Econometria) a respeito do que seria a visão macroeconômica da sustentabilidade 

(SERI & CE, 2010).
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para afirmar que reconfigurações dos processos produtivos e mudanças na pró-

pria concepção de bens e serviços os fazem exigir cada vez menos transformação 

de insumos materiais e energéticos.

Com maior ou menor ambiguidade, nessa linha se inscrevem as contribui-

ções a UNCSD-2012 (United Nations Conference on Sustainable Develop-

ment), à Rio+20, elaboradas por organizações internacionais, ao usarem as 

expressões Economia Verde (PNUMA, 2011) e Crescimento Verde (OCDE, 

2011). Ou, sem qualquer ambiguidade, no Relatório Spence, que contou com 

a participação de 18 sumidades de 16 países, sob a coordenação de Michael 

Spence, Robert Solow e Danny Leipziger: “The Growth Report – Strate-

gies for Sustained Growth and Inclusive Development” (BANCO MUNDIAL, 

2008).

A rigor, são dois, portanto, os possíveis significados do tema “economia em 

transição”: a) transição a um crescimento de outra qualidade (chamado “ver-

de”); b) transição a uma economia sem crescimento, ou em condição estável, 

como etapa da transição ao decrescimento. No entanto, o sobrevoo dessa opo-

sição proposto neste capítulo sugere que o mais provável será a inevitabilidade 

de decrescer crescendo.

Crescimento marrom e verde

Continua fortíssima a convicção coletiva de que não há nada de errado 

com o crescimento econômico, de que ele sempre será benéfico sejam quais 

forem as circunstâncias. A maior parte dos economistas convencionais conti-

nua a desdenhar dos custos socioambientais por confiar no descolamento rela-

tivo (decoupling): como é consistentemente declinante em cada dólar de PIB a 

participação relativa de recursos como petróleo e minérios, deduz-se que não 

existam limites naturais ao crescimento econômico. Um raciocínio duplamen-

te inconsistente, pois, por um lado, ignora que continua a aumentar o fluxo 

de recursos naturais que atravessa a economia, mesmo que diminua no PIB 

seu peso monetário relativo. E, por outro, ignora que o valor é sempre acres-

centado pelos humanos, mediante sua força e meios que criam para produzir 

(trabalho e capital), o que inclui evidentemente conhecimento e inteligência. 

Raciocina-se como se fosse possível a criação de valor adicionado sem algo ao 

qual ele se adicione, em geral recursos naturais.
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Não é muito diferente a recente pregação sobre o crescimento verde. Afir-

ma-se essencialmente que reconfigurações dos processos produtivos e mudan-

ças na própria concepção de bens e serviços os farão exigir cada vez menos 

transformação de insumos materiais e energéticos. Isto é, que se tornem cada 

vez menos dependentes do que pode ser chamado de “transumo material”, em 

tradução literal do termo inglês throughput.

A questão nem é tanto a de saber o que autorizaria tamanha generaliza-

ção para toda a economia de uma tendência até agora observável apenas para 

alguns produtos e processos. O maior problema desse tipo de raciocínio está 

em supor que o fenômeno relativo de descolamento também possa aliviar a 

pressão absoluta sobre os recursos naturais. E o que mais interessa em ter-

mos de sustentabilidade ambiental é a comparação do tamanho da economia à 

sua base ecossistêmica. Em outras palavras, saber se, com desmaterialização e 

maior eficiência energética, será resolvido o problema elementar da existência 

de limites naturais à expansão do subsistema econômico.

As evidências contrariam a tese convencional, mesmo em casos nos quais 

o descolamento tem se mostrado até espetacular, como em algumas quedas de 

intensidade-carbono. Mas talvez não haja melhor ilustração do que a própria 

intensidade energética da economia global. Ou seja, a quantidade de energia 

primária por unidade de produto.

Em queda contínua há décadas, ela é hoje um terço menor do que era em 

1970, fenômeno que foi três vezes mais rápido nos países da OCDE (Orga-

nização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico). Aliás, nos Esta-

dos Unidos e na Grã-Bretanha, a atual intensidade energética é 40% inferior 

à de 1980. Como consequência, essa maior eficiência no uso dos recursos 

energéticos também engendrou as já mencionadas quedas de intensidade-

carbono. 

Todavia, nada disso deve levar a pensar que a tendência também foi 

favorável em termos absolutos. Muito pelo contrário. As emissões de dió-

xido de carbono resultantes do uso de energias fósseis aumentaram 80% 

desde 1970. Em 2009, elas eram quase 40% superiores às de 1990, ano de 

referência do Protocolo de Kyoto. E, a partir de 2000, voltou a aumentar 

muito o uso de carvão, o pior do trevo fóssil que ele forma com o petróleo 

e o gás.

Essa falta de correspondência entre as evoluções absolutas e relativas do uso 

de recursos naturais é ainda mais chocante para os metais. Nos casos do cobre 
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e do níquel, nem é possível constatar descolamento. Recentemente, ele tam-

bém deixou de ocorrer com o ferro e com a bauxita. A extração desses quatro 

metais primários tem aumentado mais que a produção global de mercadorias. 

E ainda pior é o panorama do lado dos minerais não metálicos. A produção de 

cimento mais do que dobrou desde 1990, ultrapassando em 70% o crescimen-

to econômico global medido pelo PIB.

O maior problema da crença de que o descolamento relativo engendraria 

harmonia entre crescimento econômico e meio ambiente decorre de sua ex-

clusividade para as vantagens das inovações advindas de avanços tecnológicos 

baseados na ciência. Esquece-se de que a tecnologia não deve ser isolada dos 

dois outros fatores que mais contribuem para o impacto ambiental das ativi-

dades humanas: o tamanho da população e seu nível de afluência. A inovação 

que gera o descolamento é incapaz de também reduzir a pressão absoluta so-

bre os recursos naturais sempre que seus efeitos se chocam ao contraponto do 

aumento populacional e de seus níveis de consumo. Trata-se da “questão da 

escala”, expressão com a qual se costuma caracterizar esse choque.

O descolamento também não se traduz em menor pressão absoluta sobre 

os recursos naturais por causa de um efeito bumerangue (rebound effect). A 

poupança obtida com aumento de eficiência energética tende a ser emprega-

da no consumo de outros bens e serviços com custos energéticos que podem 

até provocar um jogo de soma zero, situação descrita como tiro pela culatra 

(backfire). Basta pensar, por exemplo, em uma economia feita com a aquisição 

de um carro flex que viabilize a compra de mais pacotes turísticos com viagens 

aéreas.

A noção de descolamento também é contrariada pela simples possibilidade 

de surgimento de produtos mais atraentes que não sejam tão ecoeficientes. 

A dinâmica inovadora, que constitui uma das principais forças motrizes da 

economia capitalista, não permite que as empresas garantam sua sobrevivência 

apenas pela busca de minimização dos custos. É vital para sua adaptação que 

procurem lançar novidades mais estimulantes para os consumidores, mesmo 

que mais caras e mais devoradoras de recursos naturais.

O mais curioso, contudo, é supor – na contramão das evidências – que 

o avanço tecnológico um dia produza descolamento absoluto. Haveria razão 

suplementar para se limitar o transumo. Pois, hipoteticamente, seria absurdo 

aceitar o correspondente prejuízo ambiental, já que seu aumento teria se tor-

nado desnecessário à prosperidade. Percebe-se que o desespero de insistir que 



Economia em transição 7

as economias de vanguarda do primeiro mundo devam continuar a crescer leva 

à tolice de desencarnar ou angelizar o PIB.2

Em suma, o aumento de eficiência não tem superado a questão da escala. 

Por isso, não é possível negar a existência do dilema do crescimento, como 

tentam fazer os que enfatizam o descolamento. Entre a manutenção da esta-

bilidade social e a necessidade de reduzir o impacto das atividades humanas 

sobre os recursos naturais, não existe saída simplista como a defendida por 

quem endeusa essa suposição. O dilema se impõe porque a pressão sobre os 

ecossistemas aumenta com a expansão da economia.

Condição estável e decrescimento

Como bem explicou Cechin (2010), o descolamento está sujeito a limites 

físicos. Praticamente todas as teorias da ciência econômica tentam fazer de 

conta que simplesmente não existe a termodinâmica, pois seria muito incômo-

do aceitar a segunda lei: a da entropia. Toda transformação energética envolve 

produção de calor, que tende a se dissipar. O calor tende a se distribuir de 

maneira uniforme por todo o sistema, e calor uniformemente distribuído não 

pode ser aproveitado para gerar trabalho. 

A quantidade de matéria e energia incorporada aos bens finais é menor 

que a contida nos recursos utilizados na sua produção. Em outras palavras, 

uma parte da energia e do material transformados se torna imediatamente 

resíduo. Isso significa que não se pode alcançar uma eficiência produtiva total. 

Evidentemente, a quantidade desperdiçada no processo depende do estado da 

tecnologia de produção em dado momento. Avanços na tecnologia de produ-

ção significam menos desperdício, com maior proporção de material e energia 

de baixa entropia incorporada aos bens finais. 

Existe, de fato, o potencial para que mais bens possam ser produzidos a 

partir de uma mesma quantidade de recursos energéticos e materiais. Mas uma 

2 A hipótese de que já teria ocorrido descolamento absoluto em âmbito nacional foi consistentemente 

defendida, pela primeira vez, em outubro de 2011, por Chris Goodall, para o caso do Reino Unido. 

Tudo indica que, no período entre 2001 e 2003 houve, naquele país, ápice da utilização de recursos 

(biomassa, minerais e combustíveis fósseis), e que, nos anos subsequentes, houve nítida desmateriali-

zação da economia do Reino Unido. Segundo Goodall: “O crescimento econômico não é, necessaria-

mente, incompatível com sustentabilidade. De fato, o PIB cresce porque traz progresso tecnológico, 

correlacionado com o uso mais eficiente dos recursos.” (GOODALL, 2011 p. 23.)
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vez alcançado o limite termodinâmico da eficiência, a produção fica totalmen-

te dependente da existência do provedor de recursos adicionais, o capital na-

tural. Conforme o processo produtivo se aproxima de tal limite, a dificuldade 

e o custo de cada avanço tecnológico aumentam. A rigor, energia e matéria 

aproveitáveis são os únicos insumos do processo econômico.

A dedução inescapável é que o desenvolvimento humano não poderá de-

pender sempre de mais crescimento econômico, mesmo que, por outro lado, 

a atual estabilidade da sociedade capitalista tenha como base o crescimento. 

Um dia, o desenvolvimento humano dependerá de decrescimento, segundo 

Georgescu-Roegen (1966), ou de uma condição estável, na alternativa con-

cebida por Herman E. Daly. De acordo com essas duas visões, o crescimento 

econômico é um fenômeno transitório na história evolutiva da humanidade, e 

essa é a ideia fundamental que deve ser retida.

Na contramão, o emblemático documento da ONU “Nosso futuro co-

mum”, mais conhecido como Relatório Brundtland, mostrou bem o quanto 

estava forte em 1987 a ambição por uma “nova era de crescimento econômi-

co fundamentada em políticas que sustentem e expandam a base de recursos 

naturais”.

Ocorreu o avesso. O que ficou cada vez mais evidente ao longo dos últi-

mos dois decênios foi a irresponsável temeridade de se aceitar a dependência 

de energias de origem fóssil. Não apenas pela necessidade de se combater o 

aquecimento global, que agora se mostra incontornável, mas também porque 

não poderiam ser mais sombrias as consequências geopolíticas das desigual-

dades de acesso às jazidas de petróleo, carvão e gás. E o que é pior: sem que 

qualquer promessa de inovação científico-tecnológica permita vislumbrar a 

saída. 

Todavia, para tomar o rumo do desenvolvimento sustentável, não há neces-

sidade de se fazer uma opção entre essas duas visões de futuro, decrescimento 

ou condição estável. Basta que se entenda que o desenvolvimento deverá um 

dia prescindir do crescimento econômico.

O maior obstáculo será, evidentemente, a dificuldade de se admitir que 

alguns países que já atingiram altíssimos graus de desenvolvimento agora pos-

sam dispensar o crescimento econômico. Daí a importância de alguns claros 

sinais de que começa a sair do gueto o movimento intelectual que pretende 

caminhar nessa direção.
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Os dois mais importantes foram mencionados na abertura deste capítulo. 

Primeiro, o relatório “Prosperidade sem crescimento?”, da Comissão de De-

senvolvimento Sustentável do governo britânico, lançado no início de abril 

de 2009, às vésperas da cúpula londrina do G-20. Segundo, o livro de Peter 

Victor, cujo próprio título enfatiza ser muito melhor reduzir o crescimento de 

propósito do que ter de encará-lo como desastre.3

Para que a prosperidade das sociedades humanas respeite seus limites ecoló-

gicos, o futuro exigirá uma estabilização do consumo. E daí decorre a pergunta 

crucial: há macroeconomia que não seja essencialmente baseada no aumento 

incessante do consumo? A única resposta positiva a tal pergunta foi dada pelo 

modelo construído pelo professor Peter Victor, que simulou quatro cenários 

básicos, de acordo com os quais a economia canadense reduziria gradualmente 

suas taxas de aumento do PIB para atingir, após dois decênios, uma situação 

sem crescimento (no growth).4 

Nos quatro cenários, caem pela metade os níveis de desemprego, de pobre-

za e da relação dívida/PIB. O que varia é o volume de emissões de gases estufa. 

Sem taxação do carbono, esse volume aumentaria 30% no estilo com mais 

ênfase em investimento do que em comércio internacional, e 14% na hipótese 

inversa, com mais comércio e menos investimento. Com carbono tributado, 

essas elevações se transformariam em quedas de 22% e 31%, respectivamente, 

o que permite inferir que a prosperidade sem crescimento poderia ser um ob-

jetivo de médio prazo para os vinte e poucos países centrais que já atingiram 

padrões de vida comparáveis ao do Canadá.

Outro sinal foi o dossiê “A estupidez do crescimento”, que ocupou 15 pági-

nas da edição de 18 de outubro de 2008 da revista britânica New Scientist, com 

merecido destaque para Herman Daly. Ele reconhece que, além de radical, 

o anseio de abolir a obsessão pelo crescimento parece politicamente inviável. 

Mas também pede que se admita quão absurda é a ideia oposta, de crescimen-

to além dos limites biofísicos da Terra. E lembra que seus limites econômicos 

3 Relatório em: www.sd-commission.org.uk/pages/redefining-prosperity.html e livro Managing 

Without Growth: Slower by Design, not Disaster, do professor Peter A. Victor, da York University. 

Canadá: Edward Elgar, 2009.
4 Semelhante àquela que os clássicos haviam chamado de “condição estacionária” e que Herman E. 

Daly preferiu chamar de steady state economy, embora nenhum dos dois rótulos realmente corresponda 

à ideia de uma sociedade que prospera sem que sua economia aumente, âmago da pesquisa de Peter 

Victor. Muito mais sobre essa questão será apresentado no próximo capítulo.



10 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 2012 A 2050

já estão patentes, pois os benefícios de mais crescimento são cada vez mais 

excedidos pelos custos.5

Para entender a proposta de condição estável, uma boa analogia é a de uma 

biblioteca lotada. Assim, para a entrada de um novo livro, outro, de qualidade 

inferior, deve ser descartado. A biblioteca melhora sem aumentar de tama-

nho. Transposta para a sociedade, essa lógica significa obter desenvolvimento 

sem crescimento material: a escala da economia é mantida constante enquanto 

ocorrem melhorias qualitativas.

Essas mudanças qualitativas têm a ver com os aumentos de eficiência com 

que o capital gera serviços, assim como com a eficiência no uso de recursos 

naturais para manutenção do capital. A primeira está relacionada com o flu-

xo de serviços de dada quantidade de capital construído. A segunda, com o 

fluxo biofísico do meio ambiente necessário para manter esse capital. Mas os 

aumentos dessas duas eficiências têm limite, o que faz o desenvolvimento na 

condição estável só poder ser definido pelo aumento da capacidade de conhe-

cimento dos seres humanos.

Decrescer crescendo

A principal implicação atual do reconhecimento de que será necessário 

transitar para a condição estável como etapa para a transição ao decrescimento 

é a de que será muito melhor que o produto mundial aumente a uma taxa 

média de 2% – dobrando em 35 anos – do que de 7%, quintuplicando em 24 

anos. Mais ainda: que essa média resulte de taxas das mais elevadas em uma 

centena de países periféricos e das mais baixas nas duas ou três dezenas de 

países centrais. Só isso poderá permitir compatibilidade entre a qualidade do 

crescimento econômico e a necessidade de conservação ecossistêmica, gerando 

algo mais parecido com a tão almejada sustentabilidade.

É claro, pois, que os problemas ambientais globais deveriam passar a do-

minar as pautas das reuniões de cúpula do G-20, mesmo que essa promissora 

5 Tratamento mais profundo e detalhado destas ideias pode ser encontrado no livro de Andrei 

Cechin, publicado em coedição com Senac, Edusp e Fapesp em 2009: A natureza como limite da 

economia: a contribuição de Georgescu-Roegen. Ver também “O fundamento central da economia eco-

lógica”, capítulo da nova edição de Economia do meio ambiente. Org. Peter May, Editora Campus/

Elsevier, 2009.
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estrutura de governança global tenha se firmado por outra razão: o cenário 

recessivo que brotou de uma das mais sórdidas crises financeiras de que se tem 

notícia.

Só que mesmo um hipotético “novo Bretton Woods” de pouco serviria se 

não engendrasse firme cooperação internacional para promover efetivas de-

colagens na periferia, na qual o crescimento econômico permanece condição 

necessária, e até suficiente, para o desenvolvimento. Exatamente o inverso 

do que ocorre nos países centrais, onde o mito do “crescimento sustentado” 

continuará a causar muito mais prejuízos do que benefícios. E se tal virada 

fosse bem arquitetada, certamente poderia amortecer as dificuldades sociais 

causadas por reestruturações no Norte, assim como os impactos ambientais 

resultantes de mais dinamismo no Sul.

A grande incógnita estaria na semiperiferia. Mas não apenas nos quatro 

“BRIC”, ou em algum punhado de “emergentes”: em várias dezenas de paí-

ses cujas trajetórias de crescimento fazem as emissões de gases estufa terem 

aumento bem superior ao dos países centrais, principalmente um grupo de 

20 que já causa estrago bem maior que o dos 10 maiores emissores do núcleo 

central.6 E, sem que possam sequer admitir uma ínfima dúvida sobre a neces-

sidade de crescimento de suas economias, continuariam inteiramente à mercê 

do surgimento de inovações que descarbonizassem suas matrizes energéticas.

A prosperidade não é algo que possa ser reduzido à produção ou ao consu-

mo. Tampouco pode ser entendida como sinônimo de crescimento econômico. 

Ao mesmo tempo, nada garante que prosperidade sem crescimento seja algo 

realmente possível. Seria necessário demonstrar que a ausência de crescimento 

econômico não diminuiria a capacidade de uma sociedade progredir. Por isso, 

levar a sério o custo ambiental do crescimento tende a gerar um inevitável em-

baraço, que costuma ser chamado de “dilema do crescimento”.

Por outro lado, se o aumento da eficiência não tem superado a questão da 

escala, isso não quer dizer que não haja saída. Quer dizer, sim, que também 

é preciso que se levem a sério os outros dois fatores fundamentais que nunca 

deveriam ser separados da tecnologia: a população e seu nível de consumo. E 

não há como buscar outras maneiras de se combinar esses três fatores que não 

coloquem na berlinda a própria lógica interna da macroeconomia.

6 Esta questão está mais detalhada no texto “COP-15 and the Ethics of Climate Change”, em coau-

toria com Petterson Vale, apresentado à conferência “Climate Change: Global Risks, Challenges and 

Decisions” (Copenhague, Dinamarca, de 10 a 12 de março de 2009).
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Mais de uma centena de nações têm se mostrado incapazes de obter cres-

cimento econômico, mesmo o de tipo extensivo, que ao menos atenda às ne-

cessidades básicas de populações que, nas próximas décadas, continuarão a 

aumentar a taxas bem elevadas.

No extremo oposto, encolhem as populações das duas ou três dezenas de 

países que mais tiveram crescimento intensivo no século passado e que hoje 

exibem PIB per capita de mais de US$25 mil/PPC, ou IDH (Índice de Desen-

volvimento Humano) superior a 0,930.

No meio há ainda um “centrão”, formado por cinco ou seis dezenas de 

nações em ascensão, nas quais inevitavelmente se reproduzem, ou são até exa-

cerbados, os impactos negativos do crescimento intensivo. Basta seguir, por 

exemplo, as emissões totais de carbono da China, Índia, Brasil, Indonésia, 

África do Sul e outros grandes emergentes do segundo mundo.

É crucial que se pense nas diferenças de situação desses três grupos de 

países – ou três mundos – para concluir que a prosperidade tenderá a exigir 

simultaneamente o crescimento e o decrescimento. Sobretudo devido à dis-

paridade de situações concretas em que se encontram mais de 150 sociedades 

periféricas e emergentes (para as quais o desafio é a qualidade de seu cresci-

mento) e algumas dezenas de sociedades mais avançadas que já deveriam ter 

planos de transição para a condição estável, nos moldes do modelo de Peter 

Victor para o caso do Canadá.

O ideal é que, nos três mundos, cresçam os serviços, as energias renováveis, 

os transportes públicos, a economia plural (que inclui a economia social e a 

solidária), as obras de humanização das megalópoles e as agriculturas e pecuá-

rias familiares e biológicas; e que, simultaneamente, decresçam as intoxicações 

consumistas, a alimentação industrializada, a produção de objetos descartáveis 

e/ou que não podem ser consertados, a dominação dos intermediários, princi-

palmente cadeias de supermercados, sobre a produção e o consumo, o uso de 

automóveis particulares e o transporte rodoviário de mercadorias em favor do 

ferroviário (MORIN, 2011). No fundo, é o que os verdes e uma parte da social-

democracia europeia estão chamando de “decrescimento seletivo”, reconhe-

cendo que a maior dificuldade é identificar os setores que precisam decrescer e 

em que condições (CARESCHE et al., 2011).

No entanto, no caso dos países ricos, assim como no de alguns emergentes 

como o Brasil, a questão decisiva será, com certeza, a necessidade de que si-

multaneamente ocorra forte redução das desigualdades sociais.
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Por muito tempo isso pareceu impossível, mas começam a surgir evidências 

empíricas de que, a partir de certo nível de renda, a redução das desigual-

dades contribui muito mais do que o crescimento para o bem-estar. Como 

bem enfatizou André Lara Resende:7 “uma coisa é defender a redução das 

desigualdades em nome de um ideal de justiça social ou de empatia pelos me-

nos favorecidos. Outra é defender a redução das desigualdades com base na 

evidência empírica de que a desigualdade reduz o bem-estar, não apenas dos 

mais pobres, mas de todos, dos ricos inclusive”.

Esse é o desafio de nosso tempo: transitar para uma sociedade de padrões 

de consumo menos extravagantes e mais igualitários, sem comprometer o di-

namismo das economias de mercado e as liberdades individuais: condição im-

prescindível ao respeito dos limites físicos e ecológicos do planeta.

Em suma, a contradição entre crescer e decrescer não deve ser entendida 

como uma disjuntiva sobre a qual se deva optar tão somente por um dos lados. 

Tanto quanto não se deve escolher apenas a conservação contra a transfor-

mação, a globalização contra a regionalização ou o desenvolvimento contra o 

envolvimento.

O mais provável é que, ao longo deste século, a economia global continue 

a se expandir, mesmo que nações mais avançadas possam ir transitando para 

a condição estável, de prosperidade sem crescimento, ou até que algumas já 

se decidam pelo decrescimento. Por muito tempo, a resultante desse processo 

continuará a pressionar a biosfera, fazendo com que a pegada ecológica não 

encolha, apesar de avanços na transição ao baixo carbono.

Como não se sabe quais são os limites de um processo desse tipo – pois é 

impossível saber por quanto tempo a pegada ecológica poderá se manter tão 

alta quanto já está –, é razoável argumentar que a comunidade internacional 

deveria adotar o chamado “princípio da precaução” e se livrar o quanto antes 

da mania ou fetiche do crescimento. Todavia, até aqui a experiência tem mos-

trado que mudanças na direção de decisões mais altruístas não ocorrem pela 

consciência de incertezas, e muito menos pelo conhecimento de riscos. Quase 

sempre dependem muito mais da clara percepção de que se está no caminho 

de grave catástrofe.

7 Em artigo para o jornal Valor Econômico de 28 de janeiro de 2011.
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