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Que crescimento? 
 

—Juriaan Kamp (Revista ODE- Outubro de 2003) 

 
 
 
 
 
Crescimento econômico traz progresso e 

progresso significa felicidade. Essa é a mensagem 
do capitalismo ocidental. Progresso é medido pelo 
Produto Interno Bruto (PIB), a renda nacional: a 
soma de tudo o que os habitantes do país 
ganham. 

O problema com o PIB é que ele não faz 
distinção entre atividades: tudo conta. É como 
uma calculadora que só faz somas. Nenhuma 
distinção é feita entre custo e ganho ou entre 
atividades produtivas ou destrutivas. Qualquer 
coisa que aconteça no mercado é considerada 
progresso. Ao mesmo tempo, tudo que não pode 
ser expresso em dinheiro – independentemente de 
quão importante seja para o bem-estar – é 
negligenciado. Famílias, comunidades e natureza, 
por exemplo, não figuram na equação da renda 
nacional, mesmo que a qualidade desses 
elementos seja importante para determinar como 
experienciamos nossas vidas. 

O PIB do Brasil, por exemplo, aumentaria 
tremendamente se toda a floresta amazônica 
fosse derrubada. Pior ainda: se os brasileiros 
picassem toda a madeira e levassem seus lucros a 
um cassino, o país ficaria mais rico – de acordo 
com o PIB. Se o arengue, como espécie, está 
ameaçada devido à pesca intensa, ainda é 
considerado como fonte de renda pelos 
contadores nacionais. Se o índice de criminalidade 
de um país cresce, a economia recebe um 
empurrão. Quanto mais advogados existam 
ocupados com o crescente número de divórcios, 
maior a renda nacional. Um terremoto ou um 
furacão devastador podem ser uma bênção 
econômica. Poluição ambiental conta em dobro. 
Se uma indústria química produz um produto 
poluente, isso conta. Se esse produto acaba em 
lugares errados e precisa ser limpo, conta de 
novo.  

Há ainda esse curioso círculo vicioso que 
chamamos de consumo. Comemos demais – o que 
conta – e ficamos gordos. Então gastamos milhões 
em produtos de regime para nos livrarmos do 
excesso de peso – e isso conta também. O 
paciente pelo qual passam as coisas é uma 
metáfora do progresso do país: coma o que 
quiser, pague pelas conseqüências, some tudo e a 
economia cresceu um pouco. 

Há também atividades importantes que não 
contam. Se uma mãe amorosa cuida de seus 

filhos, a sua contribuição para a economia é nula. 
Se ela lê uma história para elas, nada acontece. 
Mas se os pais levam seus filhos a um berçário ou 
deixam-na vendo televisão, a renda nacional 
cresce. Todo o trabalho voluntário, sem o qual, por 
exemplo, todo o mundo do esporte amador 
colapsaria não conta. Não é bom para a economia 
se os filhos tomarem conta dos seus pais idosos. 
Um asilo, por outro lado, contribui para o 
“progresso”. 

Devido à estranha forma como a renda nacional é 
calculada, o crescimento econômico, tão desejado 
e aplaudido, freqüentemente anda de braços dados 
com a decadência social. Aparentemente, a renda 
nacional diz pouco sobre a riqueza de uma nação. 

O homem que concebeu o sistema também 
expressou suas dúvidas. Em 1932, um jovem 
economista chamado Simon Kuznets foi incumbido 
de compor padrões para a contabilidade nacional. 
Havia a necessidade de um instrumento de 
medição que impedisse uma nova depressão 
econômica. Em seu primeiro relatório ao congresso 
em 1934, Kuznets alertou sobre as limitações do 
novo sistema. Mais tarde escreveu: “Se 
crescimento é a meta, deveríamos ter uma 
definição clara de o que deve crescer e em que 
direção”. Mas essa observação importante foi 
perdida. Os políticos se apossaram de uma 
calculadora deficiente e usaram-na para 
impressionar os eleitores.  

Desde então, economistas progressistas têm 
trabalhado em métodos melhores para calcular a 
renda nacional. Suas medidas alternativas levam 
em conta coisas como trabalho doméstico e 
voluntário. Dinheiro gasto em prevenção de 
criminalidade ou no reparo de estragos causados 
por atividades criminosas, no entanto, são 
subtraídas da renda nacional. 

Contas de hospital e a fatura de um carpinteiro 
que consertou uma porta arrombada são lançadas 
no lado dos débitos. Também são subtraídas 
despesas para reparar danos causados por 
poluição. E o país que usa seu petróleo e seus 
recursos naturais deve lançar esse consumo nos 
livros. 

Usando esses métodos, economistas recalcularam 
o crescimento econômico na Europa e nos Estados 
Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E o que 
eles descobriram? De acordo com diversos cálculos 
novos, não houve qualquer progresso desde 1970. 
A qualidade de vida no ocidente não melhorou – 
apesar do fato de que, de acordo com os padrões 
usuais, a renda nacional nesses países dobrou 
desde então. Em outras palavras: o crescimento 
econômico na maior parte do mundo desenvolvido 
na realidade não aconteceu. Tem havido mais 
dinheiro, mas ele não melhorou nossas vidas. Há 
mais carros, mas também mais congestionamentos 
e poluição. Salários mais altos trazem mais 
estresse e menos tempo. 

As novas visões sobre a renda nacional 
correspondem às percepções das pessoas. No final 
das contas, quantos de nós realmente acreditamos 
que a qualidade de nossas vidas dobrou nos 
últimos 30 anos? 
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