
Economia Verde 
A partir do período pós Revolução Industrial, que trouxe além de
crescimento econômico, uma maior deterioração dos recursos
ambientais, começa a surgir uma maior preocupação com relação ao
meio ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável
começa a ganhar força, iniciando no pós-guerra e na Conferência de
Estocolmo em 1972, na Suécia e chegando ao Rio-92, no Rio de
Janeiro, Brasil. De acordo com o relatório feito pela Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD),

desenvolvimento sustentável pode ser definido como:

“Um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a

direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o
potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e
aspirações futuras. É aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às suas próprias necessidades.” (CNUMAD, 1988, p. 49).  
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Agora que você sabe o conceito de
desenvolvimento sustentável, qual a
importância dele na prática? 
A partir daí, então podemos entender que um país voltado para o
desenvolvimento sustentável colabora em todas as dimensões, sejam
elas sociais, institucionais e ambientais.  Dessa forma pode colaborar
para o desenvolvimento econômico e não mais para um crescimento
econômico.

Crescimento econômico e desenvolvimento econômico são duas coisas
completamente diferentes, pode parecer a mesma coisa, mas não é.

Crescimento econômico tem mais a ver com indicadores econômicos,
como o PIB (Produto Interno Bruno), que é a soma de todos os bens e
serviços produzidos em um país. 
Desenvolvimento econômico tem mais a ver com a qualidade de vida das
pessoas e o bem-estar social.
Um país pode até apresentar taxas elevadas de crescimento do PIB, mas
se a desigualdade de renda e social permanecer constante ou aumentar,
significa que o país cresce de uma maneira insustentável. 
   

Lembra quandoo citei sobre o conceito de economia no post anterior?
Pois é, a maioria de nós enxerga a economia apenas sob a forma de um
sistema capitalista, e não consegue entender que a economia possui
várias vertentes. Enxergar a economia como um sistema que visa
meramente o lucro, nos limitamos a tomar recursos escassos do nosso
planeta. 
 E o que acontece? Comprometemos as necessidades das gerações
futuras. Eu ainda não falei sobre a economia verde e nem mesmo as
outras vertentes da economia, isso será visto posteriormente, mas o que
quero deixar aqui pra vocês é como podemos ter uma nova visão sobre
economia, compreendermos ela sob outra ótica. 


