
P esquisadores da Coppe-UFRJ
advertem: o laissez-faire abso-

luto do livre mercado é social e
ambientalmente inviável. Não há
possibilidade de um desenvolvi-
mento verdadeiramente sustentável
sem que se discutam os padrões de
consumo da sociedade contempo-
rânea. Eles devem ser debatidos em
um viés moral e sistêmico, visto
que é da natureza do pensamento
econômico convencional não im-
por limites de qualquer natureza ao
avanço do capitalismo. 

Padrões de consumo: desenvol-
vimento, meio ambiente e energia no
Brasil, tese de doutorado em Ciências
em Planejamento Energético, defen-
dida na Coppe, em 2002, pela econ-
omista Claude Cohen, pode ser lida
como um verdadeiro estudo da psi-
copatologia social do consumo con-
temporâneo, alinhavando o pensa-
mento crítico de renomados filóso-
fos e cientistas sociais sobre ques-
tões envolvendo tecnologia, con-
sumo e economia. Para atingir seus
objetivos, a autora começa sua
pesquisa desconstruindo os mitos
que compõem as teorias neoclássi-
cas da economia que serviram de
base para a construção do que se
convencionou chamar de “neoli-
beralismo”, motor da globalização.
O desmonte é necessário, para que
se constate a sua total inadequa-
ção a eventuais políticas públicas
de desenvolvimento sustentável. A
criação de metodologias que con-
templem a relação equilibrada en-

tre consumo e meio ambiente exi-
ge novos conceitos e paradigmas
econômicos não contemplados pe-
lo saber “oficial”. É nesse sentido
que a pesquisadora propõe a re-
definição da noção de “padrão de
consumo”, que agora será por ela
destituída de suas idiossincrasias
neoclássicas absolutamente con-
trafactuais. 

Discutir verdadeiramente o con-
sumo na atualidade é entrar em
terreno perigoso, por razões evi-
dentes. Afinal, consumir é vital pa-
ra a manutenção da lucratividade,

é a água do moinho do sistema ca-
pitalista. O próprio presidente Luiz
Inácio Lula da Silva aposta no au-
mento do consumo como receita de
revitalização da economia. Mas os
especialistas advertem que essa dis-
cussão deve incluir reflexões sobre
a sustentabilidade do planeta. Não
é uma equação simples de ser re-
solvida. 

Marx já afirmara que o capital é
a “contradição viva”. Basta abrir os
jornais e comprovar a verdade des-
sa assertiva em matérias que pre-
gam a abertura sem limites do mer-
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cado global para o desenvolvimen-
to econômico, ladeadas por outras
que trazem sinistras advertências
sobre o esgotamento das matérias-
primas que garantem a sobrevivên-
cia da espécie — e, por extensão, do
capitalismo. O secretário-geral da
ONU, Kofi Annan, já afirmou que
estilos de vida altamente consu-
mistas são os maiores responsáveis
pelo esgotamento de recursos natu-
rais do planeta. Nesse momento,
6% da população do planeta con-
some um terço desses recursos. Pa-
ra quem acredita que esta história
de fim da civilização por consumo
exacerbado é conversa sem funda-
mento, basta lembrar que estudos
arqueológicos revelam que parte
das razões que levaram ao desapa-
recimento de antigas culturas, co-
mo as dos maias e dos somalis, tem
muito a ver com o desequilíbrio
entre estilos de vida e natureza.

De tão mergulhados que esta-
mos no festim consumista, quando
lemos a pesquisa de Claude, somos
apresentados a um verdadeiro uni-
verso paralelo, em que as dimen-
sões mais preocupantes do des-
perdício e suas implicações para o
desenvolvimento sustentável ficam
esclarecidas. O termo “desenvolvi-
mento sustentável” veio a público
em 1987, quando foi publicado re-
latório da Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento
da ONU intitulado “Nosso futuro
comum”. Nesse relatório, o mundo
tomou conhecimento de que tal
expressão servia para definir o
“desenvolvimento que contem-
pla as necessidades presentes
sem comprometer a capacidade
das futuras gerações de suprir
suas próprias necessidades". 

“Padrões de consumo, ou, em
linhas gerais, a maneira como os
agentes econômicos se com-
portam frente ao consumo,
são um indicador importante

do modo de desenvolvimento de
um país”, escreve Claude. Segundo
a autora, eles podem destacar o
grau de igualdade do acesso aos
bens de uma sociedade, o compor-
tamento dos agentes com relação à
produção e à tecnologia e “refletir a
estrutura espacial, política e educa-
cional de um país, podendo ter efei-
tos consideráveis sobre o meio am-
biente”.

Lamentavelmente, discussões so-
bre padrões de consumo insusten-
táveis dificilmente alcançam os
consumidores. A redentora tecno-
logia é sempre acionada quando o
assunto vem à baila. Acredita-se
que o desenvolvimento de tecnolo-
gias limpas por si só será suficiente
para remediar os impactos ambien-
tais provocados pelo consumo exa-
cerbado no capitalismo avançado.
Confiando-se na tecnologia, pode-
se abusar da obsolescência planeja-
da, um dos recursos instrumentais
para a dinâmica do capitalismo em
sua fase mais recente. “Do ponto de
vista ambiental, a obsolescência
planejada não pode ser considera-
da tão louvável. Ela aumenta o nú-

mero de rejeitos, intensifica o uso de
recursos, impedindo sua reconsti-
tuição, e vem associada a compor-
tamentos de compulsão e desprezo
dos objetos, gerando irresponsabi-
lidade em relação ao meio ambien-
te”, explica Claude.

No Brasil, o desperdício fica
mais evidenciado, segundo a pes-
quisa, na área de transportes. Um
estudo por classe de renda para 11
cidades brasileiras verificou que o
consumo de energia em transportes
é 25 vezes maior na classe mais ri-
ca do que na mais pobre. Essa con-
clusão contraria postulados defini-
dos pela Curva de Kuznets Ambien-
tal (CKA), um indicador da evolução
temporal das intensidades energéti-
cas e ambientais de um país. Segun-
do esse indicador, à medida que a
renda aumenta, há uma necessária
redução das intensidades ener-
géticas, em função de um padrão de
consumo menos energo-intensivo.
(Intensidade energética é a quanti-
dade de energia embutida na pro-
dução nacional.)

Há também algo de perdulário
em nosso consumo de eletrodo-
mésticos, segundo Claude. “À me-
dida que se avança nas classes de
renda brasileiras, o consumo de e-
letrodomésticos não diminui. Na
Europa, as pessoas já têm um nível

mínimo desses bens e não neces-
sariamente aumentam o con-
sumo dos mesmos quando ex-
perimentam um acréscimo de
renda. Se observarmos a cota
de televisores por residência na
Europa, não se verifica o que
vemos aqui. O tipo de consumo
que o Brasil exibe, à medida
que se avança nas classes de
renda, é preocupante, porque
a camada que tem acesso a tais
bens é muito pequena. Se essa
camada mais alta for um espe-
lho para as demais, a coisa fica

séria. Se estar bem de vida é
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ter acesso a esses bens, que geram
efeito sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento do país, drenando
recursos para geração de energia
que poderiam estar sendo aplicados
em investimentos em saúde e edu-
cação, rumamos para uma situação
dramática”, diagnostica Claude. 

Vários pensadores esquecidos
pelo cânone neoliberal são men-
cionados por Claude em seu estudo.
Convém lembrar que, para a econo-
mia convencional, os padrões de
consumo são o resultado de cálculos
racionais de ganhos e perdas mar-
ginais dos agentes econômicos.
Quem vê a sociedade como um con-
junto de mercados postula a exis-
tência de um indivíduo racional cu-
ja meta é maximizar a “utilidade”
(bem-estar). Por essa lógica, as pes-
soas expressariam racionalmente
suas legítimas preferências em seus
padrões de consumo e tudo o mais,
de forma soberana, sem influências
de terceiros. Nesse modelo redu-
cionista, toda troca é livre, e toda
opção, voluntária. Publicidade e es-
colhas irracionais do ponto de vista
das relações custo-benefício, como o
hábito de fumar, por exemplo, não
teriam nenhum papel na aquisição
de bens e produtos, na perspectiva
da economia convencional. 

“Quando eu abordava essa no-
ção de padrão de consumo pelos mé-
todos tradicionais na economia
neoclássica ou por ferramentas que
usamos na engenharia de produ-
ção, não conseguia chegar a todas
as dimensões do conceito. Quando
o analisava mais a fundo, observa-
va que questões como a obsoles-
cência planejada e sua influência
no consumidor e o papel do marke-
ting sobre o consumo eram sim-
plesmente colocadas de lado, como
se não fossem relevantes. No en-
tanto, nos dias atuais, sabemos que
tais questões são cada vez mais im-
portantes, porque condicionam a

produção e lhe dão razões para e-
xistir”, explica Claude.

É interessante ler as análises do
consumo feitas por um coletivo de
pesquisadores, principalmente eco-
nomistas e sociólogos, na pesquisa
de Claude. Elas deveriam obrigar os
economistas ortodoxos a minima-
mente suspeitar do acerto de suas
teses que determinam destinos,
para o bem ou para o mal. Não será
incomum que a pessoa que leia o
trabalho minucioso da autora pen-
se duas vezes antes de trocar a cor
do seu telefone celular. Há reve-
lações preocupantes nesse mundo
da teoria crítica do consumo, que
são vedadas aos nosso felizes ci-
dadãos-consumidores hodiernos,
por razões óbvias. Questionar o
consumo, hoje, ganha colorações
de ato subversivo, o que agrega in-
teresse à leitura do seu estudo. 

O economista John Kenneth
Galbraith, por exemplo, acredita
que “um aumento do endividamen-
to do consumidor está praticamen-
te implícito no processo pelo qual
as necessidades são hoje sinteti-
zadas”. É Galbraith, agora analisa-
do por Claude, quem constata que
o endividamento, que para uns é
penúria, para os economistas con-
vencionais é nada. “Os desejos se
originam na personalidade do con-
sumidor ou, de qualquer maneira,
eles constituem um fato consuma-
do para o economista. A sua tarefa
seria meramente procurar fazer
com que esses desejos fossem satis-
feitos, não precisando buscar o
modo como são formados. Estará
desempenhando satisfatoriamente
o seu papel se maximizar os bens
que são capazes de satisfazer esses
desejos”, diz Galbraith. 

Num insight interessante, Clau-
de nos revela que a atitude de se
endividar guarda semelhanças com
o modo com que as pessoas enca-
ram as responsabilidades com o

que as circunda. “Se considerarmos
que o endividamento adia a pre-
cariedade, podemos observar uma
analogia flagrante com a mesma
atitude que, face ao meio ambiente,
adia as responsabilidades, exigindo
da tecnologia formas de se perpe-
tuar a ultrapassagem de limites de
sustentação e que nega que os da-
nos possam ser irreversíveis. O en-
dividamento também é uma forma
de se ultrapassar limites, esconden-
do a escassez sob uma miragem de
abundância”, escreve ela. 

Despontam no trabalho de Clau-
de nomes como os de Bourdieu,
Baudrillard, Celso Furtado, Haber-
mas, Marcuse, Schumpeter, entre
outros. É preciso destacar que a
análise crítica do consumo hoje é
feita por alguns analistas que pre-
tendem revelar as contradições es-
truturais do capitalismo de forma
mais contundente. É o caso de István
Mészaros, em seu livro Para além
do capital. Nesse livro, ele propõe
que produção e destruição se unem
pelas graças do consumo no capi-
talismo avançado. Segundo ele,
testemunhamos a trajetória teme-
rária de um capital auto-impul-
sionado a seus “derradeiros limites
estruturais”. Essa não é a tese de
Claude, que aposta num movimen-
to de consciências para deter o con-
sumo frívolo. 

Subjacente à sua investigação,
há uma reflexão sobre a distribui-
ção de renda nacional. “Existe uma
questão distributiva latente na mi-
nha tese. A injustiça distributiva no
país faz com que você inviabilize o
crescimento do consumo das classes
menos favorecidas”, afirma Claude.
No início de 2002, a revista Carta
Capital divulgou pesquisa realizada
pela Associação Nacional de Em-
presas de Pesquisa (Anep) e a Asso-
ciação Brasileira dos Institutos de
Pesquisas de Mercado (Abipeme),
com base em dados do Instituto

N E X O Fevereiro de 2003

20

Te
cn

ol
og

ia
s l

im
pa

s n
ão

 se
rã

o 
su

fic
ie

nt
es

 p
ar

a 
re

m
ed

ia
r o

s i
m

pa
ct

os
 d

o 
co

ns
um

o 
ex

ac
er

ba
do



Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), na qual se revelava que, de
cada cinco brasileiros, quatro não
têm poder de compra e 65% deles
sequer têm conta corrente. É por is-
so que abordagens sobre planeja-
mento energético que dividem o
mundo em países ricos e pobres e
que apontam para um baixo valor
médio de consumo energético per
capita para a população brasileira
devem ser vistas com cautela. “Por
trás dos valores de consumo ener-
gético nos países em desenvolvi-
mento se esconde uma desigualda-
de gritante entre duas situações co-
existentes: de um lado, uma grande
massa não dispõe de um nível de
consumo energético adequado à
satisfação de suas necessidades bá-
sicas [...], de outro, as elites locais
se apropriam de importante parcela
da renda global para se assegurar
um nível de vida comparável, em
termos absolutos, ao de seus pares
na Europa e América do Norte. Dis-
so decorre um nível de desperdício
de energia também comparável ao
das sociedades do Norte.”

A solução para esse estado de
coisas é complexa, envolvendo
mesmo uma redefinição da política
industrial do país que, na divisão
internacional do trabalho suscitada
pela globalização, desloca as in-
dústrias mais energo-intensivas
dos países desenvolvidos para os
em desenvolvimento. Mas Claude
aponta saídas. “Boa parte da solu-
ção passa pela informação e pela
educação.” Outra solução, segundo
a pesquisadora, seria a volta de
uma idéia de projeto nacional “re-
cuperando para o mercado interno
o centro dinâmico da economia”.
Se, como consumidores, temos de-
sejos, é importante não esquecer
que, como cidadãos, devemos ter
valores. 

Claudio Cordovil
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I M PA C T O  N Ã O  S E  R E S O LV E  C O M  T E C N O L O G I A S  " L I M PA S "

É uma falácia depositar todas as fichas da sustentabilidade na criação de
tecnologias “limpas”, como crêem muitos especialistas. A utilização mais
intensiva de recursos energéticos renováveis é parte da solução do proble-
ma, mas não é tudo. E mais. Não existe uma ligação inevitável entre desen-
volvimento e aumento de demanda de energia. Foi esse equívoco que fez
com que a ONG Clube de Roma afirmasse, certa vez, que a única maneira de
se deter a destruição ambiental seria promover o crescimento econômico
zero. Agenda negativa para os países em desenvolvimento. 

Várias mitologias povoam as teorias neoclássicas da economia hoje ma-
joritariamente em vigor. “É comum acreditar-se que, para cada aumento
percentual de crescimento, você tenha de ter um aumento proporcional de e-
nergia ou um impacto proporcional do meio ambiente, o que desaconse-
lharia, para os ortodoxos, uma aposta no progresso. Por outro lado, acredi-
ta-se que, com o próprio desenvolvimento, ao se passar das empresas mais
intensivas em consumo de energia para o setor de serviços, menos intensivos,
você desconecta o crescimento econômico do impacto ambiental. As duas
afirmativas são falsas”, afirma o professor Maurício Tiomno Tolmasquim,
orientador da tese de Claude. “Um estilo de desenvolvimento intensivo em
energia provocado pelo consumo excessivo, como o do Brasil, além de reduzir
oportunidades, pressiona o meio ambiente”, completa a pesquisadora.

Para Tolmasquim, contrariando os economistas ortodoxos, desconectar o
desenvolvimento do aumento da demanda energética é possível. “Tudo vai
depender das estratégias de desenvolvimento que o país adotar”, explica. As-
pecto crucial nesse sentido é rever a estrutura industrial do país. Convém lem-
brar que no 2º Plano Nacional de Desenvolvimento, divulgado em 1974, o Brasil
resolveu priorizar setores de bens de capital, eletrônica pesada e bens inter-
mediários. Na mesma época, o Japão optara por redirecionar seu crescimento
para setores de alta tecnologia, com menor impacto ambiental. “O Brasil tem
a Alumar e a Alunorte, que recebem energia quase de graça e têm como sócia
a Nippon Steel, japonesa. Grande parte do alumínio brasileiro é exportado
para o Japão, onde se agrega valor em termos de microeletrônica. Esse produ-
to é importado pelo Brasil. Na hora em que se compara a quantidade de ener-
gia necessária para produzir as riquezas do Brasil e as de lá, é claro que aqui
se consome mais. Não porque produzimos ineficientemente, mas porque
temos uma estrutura industrial mais energo-intensiva”, explica Tolmasquim.

Além disso, políticas estruturais desvinculadas da realidade podem
exacerbar padrões de consumo insuportáveis para o planeta, do ponto de
vista ambiental. “Para se construir o desenvolvimento sustentável, temos
de agir em várias dimensões. Não basta só a ênfase tecnológica. De todo o
gasto supérfluo das pessoas, uma parte é devida à falta de políticas públi-
cas. Muitas pessoas andam de carro por carência de transporte coletivo
adequado. Algo desse consumo pode ser alterado, se o Estado atuar ade-
quadamente. Não se trata de cercear de maneira totalitária os padrões de
consumo, mas dar condições para que a pessoa voluntariamente tome uma
decisão mais saudável ambientalmente. Às vezes, consumos supérfluos não
são fruto de escolhas, mas da falta delas”, afirma Tolmasquim, pesquisador
que integra o Programa Cientistas do Nosso Estado, da FAPERJ.


