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Crescimento versus Decrescimento
Resumo
A valorização de questões ambientais vem através das décadas motivando diversos estudos relatando a
necessidade da inclusão de variáveis socioambientais no desenvolvimento econômico para além do PIB. A
consciência da importância de questões ligadas ao meio ambiente, mudanças climáticas, biodiversidade, limites
de recursos, sociedade e governança corporativa surgem na agenda de sustentabilidade reconhecendo os vários
problemas sociais e ambientais não tratados pelos sistemas econômicos e exigindo maior responsabilidade das
empresas pelas externalidades causadas por elas. Portanto, há a necessidade de uma transição do setor privado
hoje, para melhor adaptação a uma nova lógica econômica fundamentada nos preceitos da Economia Ecológica,
levando-se à perspectiva de uma coesão ambiental integrando negócios e preservação do meio ambiente.
Conclui-se que as perspectivas são promissoras e a responsabilidade empresarial começa a dar seus frutos.
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Introdução
O desenvolvimento cria complexidade e diversidade e traz uma mudança qualitativa. O
desempenho econômico está associado à competitividade de uma empresa principalmente quando
formula e implanta com sucesso uma estratégia que cria valor. Sérias críticas são feitas à lógica da
economia de mercado e de sua concorrência desenfreada tanto entre empresas quanto entre países,
principalmente quando essa lógica se torna incompatível com a ética e a solidariedade e que
aprofunda a desigualdade entre os povos. Já existem empresas que conseguem aliar a qualidade
ambiental aos investimentos futuros, não só no curto como no longo prazo, pois, o desenvolvimento
depende também da cultura, na medida em que ele implica a invenção de projetos que possam
satisfazer tanto os limites finitos do planeta quanto a necessidade tão buscada de crescimento
econômico. Para alguns autores, um gerenciamento sem crescimento, decrescimento, romper com a
sociedade do sobreconsumo e criar outra; para outros, um equilíbrio entre as necessidades atuais
dos indivíduos e das nações e o uso eficiente dos recursos. Já que a economia é por definição fazer
melhor uso dos recursos escassos, então um limite mais rigoroso não seria uma ameaça ao
capitalismo.
O objetivo deste trabalho consiste em verificar como se dará a transição do setor privado
hoje, para melhor adaptação a uma nova lógica econômica fundamentada nos preceitos da Economia
Ecológica, considerando a perspectiva de uma coesão ambiental integrando negócios e preservação
do meio ambiente. A revisão de literatura sobre sustentabilidade e responsabilidade socioambiental
das empresas integra a metodologia. A justificativa para o estudo demonstra a necessidade premente
de se desenvolver uma macroeconomia para a sustentabilidade com a natureza como limite da
economia, levando-se a uma prosperidade partilhada em uma sociedade pluralista. Nessa mudança
fundamental um agente importante da economia, a firma, precisa mudar sua filosofia e começar a
enxergar que os objetivos sociais e ambientais são tão necessários quanto os econômicos, através
da redefinição de seus desempenhos e da premissa com base em expectativas sobre os avanços na
geração das três dimensões: social, econômica e ambiental.
Desenvolvimento
A valorização de questões ambientais vem através das décadas motivando diversos
estudos relatando a necessidade da inclusão de variáveis socioambientais no desenvolvimento
econômico para além do PIB. Pressão de diversos grupos, tecnologia da informação e comunicação
mais eficazes, surgimento de organizações da sociedade civil e expansão de diversos negócios com
características de melhor aproveitamento dos recursos naturais fizeram a evolução do capitalismo
presenciar uma valorização por parte do mercado da responsabilidade socioambiental das
corporações, um desafio que busca integrar a sustentabilidade às estratégias corporativas. A
relevância da análise dos impactos de critérios sociais e ambientais se torna mais criteriosa, pois

novos paradigmas podem ser estimulados a partir da prioridade ambiental indicando que nem sempre
o mercado é o agente mais eficiente para permitir uma maior harmonia entre diversos interesses. No
Brasil, por exemplo, as potencialidades existentes como utilização de energias renováveis como
geração de energia a partir da biomassa, gestão de resíduos industriais através da simbiose
industrial, aumento da eficiência energética e a possibilidade de extração sustentável da floresta
Amazônica são oportunidades que as empresas poderão estratégica e sustentavelmente explorar. No
entanto, para um posicionamento chave é necessária uma revisão das bases de sustentação dos
fundamentos macroeconômicos atuais, e principalmente, a transição para uma economia sustentável
em que mudanças no comportamento dos agentes, diga-se crescimento econômico apenas com
enfoque quantitativo, se torne um posicionamento diferente voltado a uma condição estável no uso
dos recursos. Contudo, o modelo hoje de extração de recursos, possui imensos custos ambientais e
humanos, por onde se dá a redistribuição de renda em alguns países estimulados por muitos
governos, consequência de uma organização econômica que privatizou a esfera pública da vida
social e não respondeu pelos danos causados aos ecossistemas. Alguns autores afirmam que o
problema da mudança climática está no poder de algumas empresas e países que se beneficiam de
dispositivos e interesses privados, e nesse sentido a escolha está entre o capitalismo e o clima.
Nesse aspecto, o papel dos governos e os mecanismos de governança devem ser impositivos e se
basear em escolhas prudentes entre o social e o individual, entre o presente e o futuro – o dilema do
crescimento.
O cenário atual onde o “ótimo” econômico ignorou o sistema biótico traz à tona o papel da
transição que exigirá a redefinição de estratégias empresariais, a criação ou o reposicionamento em
novos mercados e a responsabilidade pelos impactos ambientais em todo o ciclo de vida do produto,
considerando os diferentes interesses dos atores envolvidos e que provocará uma mudança sensível
em diversas instituições inclusive alterando atividades. Consideram-se pressupostos para essa
transição: Líderes visionários (aspecto essencial para decisões de longo prazo); Processos de
tomada de decisão; Estratégias de planejamento e de concorrência; Coordenação efetiva e
concomitante de atividades internas e externas; Análise custo-benefício de projetos e produtos;
Gerenciamento adequado de pessoal e de outros recursos intangíveis; Uso racional dos recursos;
Revisão do sistema contábil considerando a depreciação dos recursos naturais. A inovação pode ser
uma aliada fundamental para a integração da gestão ambiental à estratégia da empresa, pois
reduzem o custo total do produto e aumentam a produtividade o que permite reduzir o desperdício, as
emissões e a geração de resíduos.
Essas estratégias e outros mecanismos farão a empresa transitar do processo econômico aceito hoje
para uma melhor gestão empresarial e ambiental, levando-a a um diferencial competitivo, e após, a
uma condição estável, contudo, melhor aceita.
Considerações Finais
Entende-se ser de curto prazo as ações necessárias para serem reexaminados e
redimensionados os projetos de crescimento econômico sob a perspectiva do desenvolvimento
humano e da conservação ambiental. Nesse contexto, as empresas tiveram que ser repensadas e
novos termos como meio ambiente, responsabilidade socioambiental e aprendizado contínuo foram
incorporados ao dia-a-dia dos gerentes empresariais, dos países e da sociedade. Novos grupos e
atores estão influenciando atitudes e exigindo decisões em que os debates sobre a questão
ambiental se tornam irreversível e generalizado. Essa mudança de postura será decisivamente um
desafio para o século XXI.

