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RESUMO 

 

Este estudo, de caráter qualitativo, debruçando-se sobre as distinções entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, que são baseadas no nível de desenvolvimento 

econômico, apresenta a diferença entre o Ecodesenvolvimento e a principal linha 

desenvolvimentista vigente e âmago deste trabalho: o Desenvolvimento Sustentável (DS). Para 

tanto, realiza-se uma breve contextualização histórica do processo que colocou a 

sustentabilidade como uma necessidade para a manutenção da vida no Planeta, bem como uma 

revisão bibliográfica dessas teorias cujo objetivo é harmonizar os valores de equidade social, 

justiça e crescimento econômico. Por último, a partir de Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável (IDS), verifica-se brevemente os desdobramentos da implementação do DS no 

Brasil, em comparação com a experiência modelar da Suécia, em seus principais focos de 

atuação: social, ambiental, cultural, institucional e econômico.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Políticas Ambientais, Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative study, focusing on the conception given the classifications of developed and 

underdeveloped countries, which are based on economic development, presents the difference 

between Ecodevelopment and the main current developmental line and the core of this work: 

Sustainable Development (SD). To this end, a brief historical contextualization of the process 

is carried out that placed sustainability as a necessity for the maintenance of life on the planet, 

as well as a bibliographic review of the theories whose objective is to aggregate the values of 

social equity, justice, and economic growth. Finally, from Sustainable Development Indicators 

(SDI), the objective is to briefly verify the consequences of the implementation of the SD in 

Brazil are briefly verified, compared to the model experience of Sweden, in its main focuses of 

action: social, environmental, cultural, institutional and economical. 

 

Keywords: Sustainable Development, Environmental Policy, Sustainable Development 

Indicators. 
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1. INTRODUÇÃO 

O relacionamento humano com a natureza teve novas configurações a partir do século 

XVIII com a consolidação do sistema capitalista. Em certa medida, a terra se tornou refém dos 

humanos e passou a ser qualificada como útil ou não útil para as aspirações do mercado 

mercantilista. Quando úteis, os componentes naturais eram promovidos a recursos naturais 

(FREITAS; NÉLSIS; NUNES; 2012). Segundo Marx (1996, p. 113), o solo das colônias era 

alvo para a exploração intensiva, e o tratamento para com a natureza era extremamente 

agressivo, não havendo entendimento das reações e dos efeitos que aquele modo de extração 

poderiam acarretar (apud FREITAS; NÉLSIS; NUNES; 2012, p. 42). 

Ainda que tenha havido certa diversidade de modelos de colonização entre os países do 

Sul, a maioria deles, segundo Sachs (1993, p. 16-18), passou a ser conhecida por países de 

“Terceiro Mundo” ou, mais recentemente, “Países em desenvolvimento” (apud CALEGARE; 

SILVA JÚNIOR, 2011, p. 51). Tais nações, como o Brasil e a chamada América Espanhola, 

construíram relações desenvolvimentistas possivelmente ainda mais predatórias em 

comparação a seus colonizadores, e passaram a manifestar ao longo da história ainda com mais 

evidência os problemas sociais, ambientais e econômicos disseminados pelo capitalismo 

(FREITAS; NÉLSIS; NUNES; 2012, p.42). 

No período da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, em que permeava a 

visão de que os recursos naturais eram infinitos, destacou-se a corrida entre os países ricos de 

se mostrarem mais desenvolvidos perante os outros. Para tanto, o medidor geral era a ideia de 

progresso, atrelado, principalmente, ao crescimento econômico e à implementação de novas 

tecnologias, marginalizando as questões sociais e ambientais (HERCULANO, 1992). 

 Historicamente, a preocupação com as causas ambientalistas começou a se destacar no 

pós-Guerra no século XX e se mantém crescente até os dias atuais, sendo muito perceptível, 

dentre muitos outros domínios como o jornalismo e as ciências, com o aumento dos nichos 

ecológicos nos mercados consumidores. Durante essas transformações, cultivadas pelo 

fortalecimento do pensamento ecológico, surgiram dois importantes conceitos: 

“Ecodesenvolvimento’’, na década de 1970, e “Desenvolvimento Sustentável”, na década de 

1980. Embora apresentem objetivos em comum, esses conceitos são distintos, não podendo ser 

utilizados como sinônimos (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011).  
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No setor financeiro essa aproximação entre os interesses ambientais, sociais e 

econômicos são refletidos em novas formas de governança corporativa. Dentro disso, neste 

trabalho são citados o Pacto Global da ONU (UNGC), os fatores Ambiental, Social e de 

Governança (ESG) e a Economia Circular (EC). O Pacto Global é uma iniciativa voluntária que 

consegue reunir 160 países-membros com interesses de alinhar-se às estratégias sustentáveis 

nas empresas e instituições (A INICIATIVA, s.d.). Já o ESG surge após a UNGC, como um 

fator de transformações no mundo de investimentos (YOSHIDA, 2021). A Economia Circular 

é um modelo econômico criado justamente para complementar a sustentabilidade: é baseado na 

reutilização dos resíduos, que servem como matéria-prima para outros processos. Com isso, as 

empresas conseguem vantagem competitiva no mercado financeiro (EMF, 2017). 

O termo “ecodesenvolvimento” foi apresentado por Maurice Strong em 1973 na 

Conferência de Estocolmo. Entretanto, Ignacy Sachs é quem realmente se aprofundou e buscou 

propiciar uma base teórica forte à ideia, dando um importante viés ético para esse conceito, de 

modo a difundi-lo (MONTIBELLER FILHO, 1993).  

 É correto afirmar que as necessidades do chamado “Terceiro Mundo” se sobressaem 

nas preocupações do ecodesenvolvimento. Essa linha de pensamento se diferencia por 

visualizar e buscar solucionar as demandas ambientais, sociais e econômicas locais 

(MONTIBELLER FILHO, 1993). Além disso, se mostra interessada em avaliar e remediar as 

preocupações ambientais atuais e futuras. Desse modo, pode-se enunciar o ecodesenvolvimento 

como uma corrente desenvolvimentista que visa eficiência econômica, justiça social e 

prudência ecológica, aplicadas em âmbito local, atendendo às necessidades atuais e garantindo 

a possibilidade de remanejamento futuro, como um meio para a sustentabilidade 

(LAYRARGUES, 1997). Faz-se isso incentivando e apoiando a comunidade a se posicionar 

frente às suas necessidades e opiniões (MONTIBELLER FILHO, 1993). 

 O desenvolvimento sustentável, proposto em 1987 no Relatório de Brundtland que será 

apresentado mais adiante no histórico das ações ambientais aqui proposto, partilha da 

preocupação com as gerações futuras e as emergências atuais, de modo que as ações 

implementadas nessa linha estão delimitadas no caminho que se julga positivo e adequado para 

todos os países, sem distinção (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011). Enquanto o 

ecodesenvolvimento se comporta mais como um projeto de Civilização, visto que propõe um 

estilo de vida, o desenvolvimento sustentável se aproxima mais de uma política ambiental, que 
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deve ser seguida em âmbito global, alicerçada em um otimismo tecnológico, maior produção 

com menor exigência de recursos (MONTIBELLER-FILHO, 1993). 

 Sachs aborda a relação entre crescimento econômico e equidade social, de modo que o 

desenvolvimento endógeno é visto como a ponte que une o primeiro ao segundo. O objetivo é 

estabelecer um equilíbrio constante das partes do sistema, ou seja, manter a sustentabilidade 

(LAYRARGUES, 1997). 

 Cronologicamente, teve-se a problemática meio ambiente-desenvolvimento em pauta 

após os desastres ambientais da década de 1950 e 1960, seguindo-se de crescentes trabalhos 

enfatizando o assunto. Posteriormente às reuniões internacionais convocadas pela Organização 

das Nações Unidas, os relatórios subsequentes enfatizaram as causas ambientalistas, 

principalmente a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) e as mudanças climáticas 

(CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011). Além das Conferências de Estocolmo e Brundtland, 

destaca-se a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável que ocorreu em 

2015. Nesta, foram estabelecidos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

169 metas para os países-membros cumprirem a Agenda 2030. É possível dividir esses 

objetivos em 4 grandes áreas: Social (1-Erradicação da Pobreza; 2-Fome Zero e Agricultura 

Sustentável; 3- Saúde e Bem-estar, 4- Educação de Qualidade; 5- Igualdade de Gênero; 8- 

Trabalho Decente e Crescimento Econômico; 10- Redução das Desigualdades) , Ambiental (6- 

Água Potável e Saneamento; 7- Energia Limpa e Acessível; 11- Cidades e Comunidades 

Sustentáveis; 13- Ação Contra a Mudança do Clima; 14- Vida na Água; 15-Vida Terrestre), 

Econômica (9- Indústria, Inovação e Infraestrutura; 12- Consumo e Produção Responsáveis) e 

Institucional (16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes; 17- Parcerias e Meios de Implementação) 

(ESTRATÉGIA ODS, s.d.).  

 O Governo Federal brasileiro tem como instrumento de organização e informação das 

temáticas desenvolvimentistas os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS). O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reúne, na plataforma SIDRA (2017), 

tabelas, documentos e referências dos indicadores que permitem avaliar a sustentabilidade nos 

seus mais diversos âmbitos. 

 Visando construir uma visão panorâmica e histórica de como o desenvolvimento 

sustentável se estruturou, o objetivo deste trabalho foi traçar um mapa dessa temática 

especialmente a partir de grandes marcos internacionais ocorridos entre os anos 1968 e 2019, 

tais como encontros e conferências. Secundariamente, objetivou-se esboçar um comparativo da 
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incorporação do tema no Brasil nos domínios ambiental, social, cultural, econômico e 

institucional entre os anos 1968 e 2019 em relação ao caso paradigmático da Suécia, dada sua 

notória ambição em obter liderança nesse campo. 

 Averiguar as políticas comunitárias ambientais desde sua origem é uma linha de estudo 

apropriada para compreender como as políticas comunitárias ambientais se formaram. Posto 

isso, considera-se importante fazer uma analogia das formações das políticas comunitárias 

ambientais entre o Brasil e um exemplar país de desenvolvimento sustentável: a Suécia (2º lugar 

no ranking mundial de países que mais avançaram nos 17 ODS, de acordo com Sachs et al, 

2021).  

O desenvolvimento de uma nação não se resume aos aspectos econômicos e às 

inovações tecnológicas. O PIB não se qualifica para demonstrar os impactos ambientais e as 

necessidades de uma sociedade. De acordo com os Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável (IDS), para se desenvolver é preciso considerar, no mínimo, o fortalecimento dos 

cinco parâmetros já mencionados. O desenvolvimento sustentável se mostra como uma 

alternativa de fomento às estruturas que regem um país desenvolvido em todos os seus 

principais pilares, e, portanto, o objetivo deste trabalho é revisar e contextualizar historicamente 

os conceitos no campo da sustentabilidade e verificar sua aplicação em dois países que estão 

em posições contrastantes economicamente. 

 

2. CRONOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Foram estabelecidos os encontros mundiais de maneira cronológica e os acontecimentos 

internacionais que precederam e sucederam a temática do Desenvolvimento Sustentável. Estes 

estão listados abaixo: 

1968 - Criação do Clube de Roma 

Iniciado pelo italiano Aurelio Peccei (1908-1984) e pelo escocês Alexander King (1909-

2007), unidos por uma preocupação em comum com os desdobramentos futuros da sociedade 

e do planeta, por eles denominada de “situação da humanidade” moderna, o Clube de Roma foi 

criado em 1968. Organização informal que tinha como objetivo promover o entendimento 

acerca dos assuntos econômicos, políticos, naturais e sociais em âmbito global. No entanto, era 

uma avaliação compartimentada, ou seja, não integralista (AYRES; TONELLA, 2018) 
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Em 1970, a primeira grande reunião do grupo ocorre e o assunto principal é sobre os 

fatores que estimulam o crescimento do planeta e as suas interações que acabam por limitá-lo. 

São identificados e examinados 5 fatores: população, produção agrícola, esgotamento de 

recursos não renováveis, produção industrial e poluição, os quais serviram de dados bases para 

a criação de vários modelos globais das implicações das taxas de crescimento, se utilizando de 

um computador global disponibilizado pelo professor do MIT, Jay Forrester (HISTORY, s. 

d.).   

E, finalmente, em 1972, o primeiro relatório do Clube é divulgado no livro The Limits 

to Growth organizado por Dennis L. Meadows. O relatório não técnico faz um alerta sobre o 

impacto que o crescimento contínuo das taxas de crescimento teria pós 2100, identificando uma 

insustentabilidade do sistema adotado globalmente (MEADOWS et al, 2012). Identifica-se um 

forte apelo pelas premissas malthusianas quando o limite do crescimento proposto é o 

crescimento zero (ROMEIRO, 2012).  

 

1968 - Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Científicas para 

Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera; 

Desde a sua criação em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU), sob o objetivo 

de almejar a paz em âmbito internacional, previa transformações desenvolvimentistas nas 

dimensões econômica, política e social a partir de considerações científicas. Em 1960, uma de 

suas agências, UNESCO, se mostra o principal motor internacional para o ambientalismo e as 

dimensões ambiental e cultural são elevadas ao estatuto de grandes preocupações no cenário 

mundial. Dentro do cenário pós-Segunda Guerra Mundial, a UNESCO centrava esforços na 

problemática da conservação dos recursos naturais e da proteção da natureza (MENARIN, 

2013). 

Webber, em sua publicação de 2011, elaborou um trabalho com foco nas políticas 

ambientais internacionais e nacionais e declarou a importância do direito ambiental mundial, 

tratado de forma prioritária pela ONU, principalmente pela sua agência UNESCO, de modo 

que seria necessário uma atuação colaborativa dos Estados para garantir eficácia das medidas 

em âmbito global: 

“... mas o meio ambiente não está limitado a fronteiras, e por esse motivo é necessário 

que se tenha uma cooperação entre os Estados para que se atingisse um objetivo, e 

isso exige do direito ambiental uma interação com as normas do direito internacional, 
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e desta maneira temos o papel do direito internacional ambiental.” (Webber, 2011, p. 

154). 

A percepção da necessidade de proteção da natureza, bem como a utilização racional 

dos recursos naturais é materializada na Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre 

as Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera, mais 

conhecida como Conferência da Biosfera, que ocorreu em 1968 na capital francesa, Paris. Essa 

conferência é, por muitos, considerada como uma prévia à Conferência de Estocolmo de 1970 

(MENARIN, 2013). 

No encontro, foram enfatizadas as ações antrópicas no meio ambiente, com magnitude 

maximizada já naquela época, de modo que um programa de pesquisa intergovernamental foi 

proposto com o intuito de estudar a relação entre os humanos e a biosfera. Para tanto, se fez 

necessário o reconhecimento da ciência forjada por instituições não governamentais. Os 

resultados apontaram que as mesmas atividades consideradas como essenciais para os seres 

humanos eram também as atividades geradoras dos altos índices de poluição, como: o avanço 

industrial, as inovações tecnológicas, os modais de transportes e de comunicação e urbanização. 

Essas, em conjunto, são responsáveis pelo aumento da liberação do dióxido de carbono em 

níveis alarmantes na biosfera do planeta Terra (MENARIN, 2013). 

A ideia de atuação integralista dos países em combate às problemáticas ambientais é 

fortemente tratada nessa Conferência, já que os impactos não são seletivos, muito pelo 

contrário, não estão contidos dentro das fronteiras delimitadas pelos humanos: apenas uma ação 

global poderia retificar parcelas das ações prejudiciais à natureza. Logo, os Estados-membros 

da ONU passaram a ser vistos como essenciais para a reformulação do pensamento e das 

atitudes globais, pois apenas com o esforço de cada nação seria possível promover mudanças 

nos âmbitos regional, nacional e internacional (MENARIN, 2013). 

 

1971 - Criação do Programa Homem e a Biosfera (MAB - The Man and the Biospheere 

Programme) da UNESCO 

Apesar da proposta central da Conferência da Biosfera ser o Programa de Pesquisa 

Intergovernamental, a criação do Programa Homem e a Biosfera (MaB) em 1971 (em inglês, 

The Man and The Biospheeere Programme) foi uma das principais resoluções, com atuação 

vigente até os dias de hoje. Esse programa elucida o caráter multidisciplinar dessa conferência 
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em Paris, uma vez que as ciências naturais e sociais são os campos abordados nesse programa 

de pesquisa tecnológico e científico, cujo foco foi melhorar a relação humanos-meio ambiente 

e promover a conservação da biodiversidade (MENARIN, 2013).  

O brasileiro Carlos Chargas Filho, que foi Secretário Geral e organizador da 

Conferência de Genebra para a Aplicação da Ciência e Tecnologia, esteve presente nos 

preparativos internos da elaboração do MaB. Sob o seu modo de vista, o programa seria uma 

espécie de continuação ou extensão do Programa Biológico Internacional, uma vez que as 

ciências naturais não são mais suficientes, sendo necessária também uma abordagem social da 

problemática (MENARIN, 2013). 

Na prática, os desdobramentos do programa MaB foram materializados nas intitulações 

de “Reserva da Biosfera” ao longo de todos os continentes. Ou seja, para atingir as metas dos 

estudos estabelecidas no programa seria necessário que os Estados-membros disponibilizassem 

localidades “estações” com o mínimo de ação antrópica possível para a instauração de pesquisas 

e elaboração de dados dos ecossistemas e das sociedades humanas. Tais estações são 

normalmente unidades de conservação pré-criadas nos países, como por exemplo: reservas 

florestais e parques nacionais. O benefício para cada Estado-membro é o desenvolvimento de 

pesquisas científicas e conscientização das suas demandas locais (MENARIN, 2013). 

Portanto, o componente educacional se mostrou indispensável para o desenvolvimento 

dos ideais ambientais das nações, se adequando aos interesses pré-estabelecidos pela UNESCO. 

Dessa maneira, uma mão de obra especializada no setor ambiental se torna um fator decorrente 

da instauração dessas reservas de biosfera. E assim foi possível a introdução dinâmica de 

projetos desenvolvimentistas nos âmbitos social, econômico e ambiental (MENARIN, 2013). 

 

1972 – O livro “Os limites do Crescimento” 

O livro elaborado pelo time do setor de projetos do MIT, sob direção de Dennis L. 

Meadows, após a criação do Grupo de Roma, foi intitulado The Limits of Growth (tradução 

direta: Os Limites do Crescimento), publicado em 1972. A ideia norteadora do livro é uma 

primeira resposta ao estudo das dificuldades da humanidade. O principal resultado foi a 

demonstração da necessidade de uma mudança em escala global, para que a tendência de 

escassez dos recursos naturais nos 10 anos seguintes fosse freada e o período preparatório para 

a transição do crescimento para o equilíbrio global (MEADOWS et al, 1972). Não obstante, 
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Meadows et al (1972) apresenta a ideia do crescimento zero como necessária para a manutenção 

da vida.  

As tendências identificadas de longo prazo da sociedade humana moderna são centradas 

na corrida armamentista, na deterioração ambiental, explosão nacional e estagnação econômica, 

pondo em risco o futuro dos humanos na Terra. Com isso, o objetivo do livro é conscientizar 

mais pessoas acerca dessas problemáticas, principalmente os Estados, para que uma vez 

compreendidas, possam ser implementadas medidas de compensação e solução (MEADOWS 

et al, 1972).  

Com isso, em termos práticos, os pesquisadores utilizaram um modelo formal baseado 

no que projetado pelo professor Jay W. Forrester, do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), e concluíram 3 aspectos abrangentes, os quais se aprofundariam posteriormente 

(MEADOWS et al, 1972): 

i.  Caso mantida a tendência de crescimento populacional e industrial, com iguais 

atitudes despreocupadas com o meio ambiental, desde aquele momento, o mundo se 

depararia com o limite que a Terra pode suportar em um período de 100 anos. A 

partir de então, seria apenas a decadência. 

ii. O segundo aspecto indicava a necessidade de se estabelecer o equilíbrio do sistema, 

com uma visão inicial de que as pessoas teriam as mesmas condições de vida para 

alcançar o sucesso individual. 

iii. E, por fim, a última concepção dos autores era de que o quão mais rápida fosse tal 

transição de comportamento e tendência mundial focada na sustentabilidade, mais 

rápido o objetivo seria atingido e menos catástrofes ocorreriam. 

O Grupo reconhece que tais percepções da importância do equilíbrio ecológico não eram 

novidades, mas considera o trabalho apresentado com metas mais tangíveis e estruturadas. No 

entanto, ao unir as teorias neomalthusianas com a proposta de crescimento zero, houve uma 

forte retaliação de todos os teóricos pró-desenvolvimento industrial. O que acontece é que, 

nesse período pós-guerra, o mundo passava por uma era de grande crescimento econômico; os 

Tigres Asiáticos e o Brasil são bons exemplos dos países emergentes que estavam em ascensão. 

Contudo, a grande maioria dos países permanecia pobre e, portanto, sem condições de 

implementar um crescimento econômico sustentável (ROMEIRO, 2012). A exemplo disso, o 

Nobel da Economia nos anos seguintes criticou veementemente as conclusões do Clube de 
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Roma. Logo, o confronto direto do equilíbrio ecológico nas bases socioeconômicas se 

demonstra desde o início do debate do desenvolvimento sustentável (CAVALCANTI, C. 1994). 

Sucintamente, as conclusões do relatório foram rejeitadas por todas as correntes. Uma 

vez que havia argumentos contrários à ideia de que os limites ambientais seriam um enclave 

para o crescimento econômico, somada a inviabilidade dos países pobres de passarem por tal 

mudança, além da reafirmação dos privilégios para os países ricos, favorecendo o cenário de 

desigualdade mundial, caso o mundo aceitasse as condições propostas pelo Grupo de Roma 

(ROMEIRO, 2012). 

  

1972 - Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 

Estocolmo, Suécia.  

 A partir desse cenário de grande produção acadêmica, repercussões mundiais sobre as 

problemáticas ambientais e o medo da impossibilidade de reverter a situação, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) decide e marca um encontro internacional com a presença em peso 

de 113 países-membros para discutir as pautas ambientais em foco no período (ROMEIRO, 

2012).  

 O encontro ocorreu em Estocolmo, na Suécia, e, segundo Le Prestre (2005, p. 176-177) 

teve como principais produtos o documento “Declaração de Estocolmo”, a qual conta com o 

Plano de Ação para o Meio Ambiente, no qual estão listadas 109 recomendações acerca das 

responsabilidades e políticas que o mundo tinha que seguir para a manutenção da vida futura; 

e a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), uma instituição 

da ONU focada no âmbito ambiental e que tem como função fazer valer o Plano de Ação. 

Ressalta-se que o Plano de Ação para o Meio Ambiente representou um marco jurídico: o 

Direito Ambiental finalmente foi visto como um ramo jurídico (apud GURSKI; GONZAGA; 

TENDOLINI, 2012). 

 A abordagem da Conferência foi singular. Primeiro, porque uniu as questões ambientais 

com as questões humanas. Segundo porque as reuniões informais foram cruciais para a redução 

de problemáticas paralelas entre os países. Além de que foi de fato considerada a importância 

daquele encontro, foi de senso comum que o meio ambiente estava demandando tal atenção e 

que era necessário agir, tanto que foi criado um plano de ação e um fundo voluntário para 

financiamento de pesquisas e programas (GURSKI; GONZAGA; TENDOLINI, 2012). 
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 Em contrapartida, as divergências Norte/Sul foram notáveis. Os países do Norte, já 

favorecidos industrialmente e com base desenvolvimentista sólida, se respaldaram no 

crescimento zero, sem considerar no que isso implicaria para os países do Sul. Estes estavam 

em seu “melhor momento”, com altas taxas de crescimento econômico, e, portanto, recusaram 

veementemente a ideia de se ater à preservação dos recursos naturais, pois tinham isso como 

um aumento de custo no processo, ou seja, um retrocesso do desenvolvimento que eles vinham 

conquistando naquele momento (GURSKI; GONZAGA; TENDOLINI, 2012). 

 Já os embates Leste/Oeste se concentram na Guerra Fria e toda a conturbação atrelada 

a ela. A antiga União Soviética nem esteve presente e os Estados Unidos tiveram participação 

mais branda, enquanto a Alemanha não foi convidada e nem as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que, naquele período, não possuía o destaque dos dias atuais 

(GURSKI; GONZAGA; TENDOLINI, 2012). 

Gurski, Gonzaga e Tendolini (2012) apontam que, após a Conferência de Estocolmo, a 

qualidade de vida das pessoas não mais pôde ser vista desvinculada da qualidade ambiental, 

sendo este um direito fundamental inerente ao ser humano e a sua preservação um dever. As 

agendas políticas em todo o mundo a partir de então não mais dispensaram essa pauta. 

 Além disso, Gurski, Gonzaga e Tendolini (2012) relatam que o cenário mundial se 

estremeceu, crises econômicas se intensificaram, as tensões da Guerra Fria colocaram o 

desenvolvimento armamentista e econômico como prioridade. Passada a segunda metade da 

década de 1980, inicia-se um período de transição política, a questão ambiental retoma o centro 

das preocupações e é disseminado o modo de obter o desenvolvimento econômico a partir de 

um desenvolvimento sustentável, sendo o primeiro uma das 3 diretrizes do segundo 

(econômica, ambiental e sociopolítica). 

 

1973 - Criação da palavra “Ecodesenvolvimento” por Ignacy Sachs 

Uma nova perspectiva de desenvolvimento é apresentada por Ignacy Sachs, um 

economista que nasceu em 1927 na Polônia e posteriormente foi naturalizado francês, 

denominada Ecodesenvolvimento (PEREIRA, 2000). O economista, através da visão holística, 

conceitua o ecodesenvolvimento em cinco dimensões de sustentabilidade: social - equidade 

civil, reduzir as desigualdades sociais com uma maior distribuição de bens e renda; econômica 

- investimentos nas esferas pública e privada, com gerenciamento eficiente dos recursos com 
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base macrossociais e nivelar o desenvolvimento dos países do Norte e dos países do Sul, 

acabando com os privilégios do Norte e diminuindo a carga do Sul; ecológica - potencializar os 

recursos com o mínimo de dano possível, limitar o consumo de produtos esgotáveis e que 

oferecem risco ao meio ambiente, combater a poluição e geração de resíduos, fortalecer o uso 

de tecnologias e de fontes renováveis, gerar a autolimitação de consumo e normatizar a proteção 

ambiental com respaldo legal, planejamento, recursos administrativos e econômicos; espacial - 

descentralização industrial e social, promover a agricultura e proteger a biodiversidade criando 

reservas; cultural - promover o desenvolvimento local específico, envolvendo a comunidade e 

respeitando a identidade da região em seus termos culturais, éticos e ecológicos (GUEDES, 

2011). 

 

1974 - Declaração de Cocoyoc (México)  

 Em 1974, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA) em 

conjunto com outro órgão institucional da ONU, Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), produziu um documento inusitado relacionando, de 

maneira única, os termos desenvolvimento e meio ambiente em um simpósio que ocorreu no 

México, cidade Cocoyok. O documento ficou conhecido como a “Declaração de Cocoyok”, a 

qual concluiu que os países que apresentam maior crescimento demográfico são aqueles em 

que a falta de recursos é mais expressiva e afirmava ainda que a destruição do meio ambiente 

pode ser explicada pela pobreza (VAN BELLEN, 2004).   

Não obstante, a consideração e também maior polêmica do documento foi a afirmação 

de que os países desenvolvidos também são responsáveis pelos problemas de 

subdesenvolvimento, visto que o consumo destes países é muito alto. Na prática, isto quer dizer 

que os países industrializados deveriam cessar o sobredesenvolvimento e os países emergentes 

deveriam se sustentar em suas próprias forças (GONZALEZ, 2015). 

 

1980 - I Estratégia Mundial para a Conservação 

 A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e a World Wildlife 

Found (WWF) atuaram juntas para elaborar um estudo com foco na conservação dos recursos 

biológicos dos ecossistemas chamado de Estratégia Mundial para Conservação (MEC). O 
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estudo é responsável por embasar o desenvolvimento sustentado em seu âmbito ecológico, de 

modo que a sua condição básica pode se realizar por meio de três aspectos principais: o primeiro 

se trata do cuidado para com os processos e sistemas naturais vitais; o segundo é conservação 

da biodiversidade existente a fim de evitar a incidência de pragas e por consequência o uso de 

biocidas, altamente perigosos; e por último, a  necessidade de fazer uso dos ecossistemas e dos 

organismos de forma sustentável, permitindo que os processos e funções ecológicas 

permaneçam ocorrendo (DIEGUES, 2003; GURSKI; GONZAGA;TENDOLINI, 2012). 

 A conclusão principal do estudo foi que para alcançar a conservação da natureza seria 

necessário desenvolver soluções para diminuir a pobreza e a miséria (PEREIRA, 2012). Foi 

também nesse documento que se teve o primeiro registro oficial do termo desenvolvimento 

sustentável, ainda que as suas definições, metas e modos de atuação não estivessem tão bem 

definidos, sendo continuamente objeto de debates e interpretações distintas (ZHOURI, 2003).  

 

1983 - Formação da Comissão sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD). 

 A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, foi responsável pela comissão 

que tinha como meta promover mais um debate sobre a relação entre o meio ambiente e 

desenvolvimento e criar propostas viáveis. Foi então criada a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como Comissão Brundtland 

(CALEGARE & SILVA JÚNIOR, 2011). 

 

1987 - Relatório Brundtland 

O Relatório Brundtland, publicado em 1987 com o título “Nosso Futuro Comum”, é 

extenso e discute cada parte do desenvolvimento sustentável, além de o conceituar. O informe 

evidencia a necessidade de os países trabalharem juntos para enfrentar as problemáticas que se 

contrapõem ao desenvolvimento. Além das ações dos governos, afirma que é necessária a 

participação das instituições e, principalmente, da população (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1987). 

 Além disso, o relatório evidencia a necessidade de agir antecipadamente com a 

finalidade de prevenir danos ambientais em qualquer esfera, seja ela ecológica, política, 
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econômica, comercial, energética ou outras. Isto representa a abordagem interdisciplinar e 

sistemática do relatório (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987).  

 As dificuldades dos países menos desenvolvidos ou daqueles que apresentam limitações 

gerenciais são consideradas e, por isso, o informe afirma que estes terão que receber assistência 

técnica, financeira e de treinamento. Só uma mudança conjunta é possível para enfrentar as 

adversidades (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987). 

 Para tanto, as mudanças comportamentais, o modo como os recursos são explorados, 

para onde os investimentos são direcionados, o rumo do desenvolvimento tecnológico e a 

atuação das instituições têm que ser concretizadas de modo a não comprometer a capacidade 

das gerações futuras e atendendo às necessidades do presente. Essa é a grande máxima do 

desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987). 

 Ao conceituar o Desenvolvimento Sustentável, o Relatório Brundtland aproxima 

economia e ecologia, pois entende a necessidade de não apenas obter crescimento econômico, 

mas conseguir sustentá-lo. É necessário que todos os países recebam sua parte justa dos 

recursos, por intermédio da democracia usada nas decisões internacionais. O maior amigo do 

desenvolvimento sustentável é a limitação (de recursos, tecnologia, organização social) em prol 

do planeta, já a pobreza é o maior inimigo. Um mundo com pobreza endêmica estará sempre 

sujeito a catástrofes ecológicas e outras (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987). 

 

1991 - II Estratégia Mundial para a conservação: Cuidando da Terra  

 A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN - International Union 

for Conservation of Nature), o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

no Brasil) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF – World Wide Fund) se juntam para 

elaborar um relatório mais abrangente do que o protagonizado em Estocolmo, demonstrando os 

esforços políticos e sociais para gerar uma sociedade com maior responsabilidade sustentável 

(AYRES; TONELLA, 2018). 

 

1992 - Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento ou Cúpula da Terra 
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 Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o encontro mais significativo na trajetória 

do Desenvolvimento Sustentável, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como Rio-92 ou Cúpula da Terra. Reunindo 

mais 170 representantes de países membros da ONU, marcou a história ao estabelecer a Agenda 

21 e mais quatro outros documentos que deram à Conferência o reconhecimento do mais 

importante foro mundial realizado (BISPO, 2020). 

 Com o objetivo de tomar nota da evolução das políticas ambientais e planejamento 

desde a Conferência de Estocolmo, a Rio-92 teve 7 resultados principais, em forma de 

documentos, como explicado por Calegare e Silva Júnior (2011): 

i. os princípios da Declaração de Estocolmo foram reafirmados e ampliadas gerando o 

documento chamado de Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento; 

ii. Convenção sobre Mudanças Climáticas; 

iii. Comissão de Desenvolvimento Sustentável; 

iv. Declaração de Princípios sobre Floresta é feita; 

v. Criação da Agenda 21, a qual reúne os objetivos comuns a todos os países membros para 

alcançar o Desenvolvimento Sustentável; 

vi. foi realizado um acordo para negociar uma convenção mundial cujo o tema é a 

desertificação; 

vii. Convenção da Diversidade Biológica (CBD). 

 No entanto, as expectativas e esperanças depositadas previamente para essa reunião não 

foram atendidas, como disposto no Relatório do Worldwatch Institute divulgado um ano 

seguinte à Conferência. O comportamento dos Estados Unidos foi questionável ao não 

assinarem a Convenção para a proteção da Biodiversidade. 

 A mensagem final da Cúpula da Terra foi capaz de superar tais enclaves, tendo como 

destaque o plano de ação Agenda 21, as diretrizes para o DS e, de forma significativa, foi 

possível demonstrar a aproximação existente entre o desenvolvimento socioeconômico com o 

âmbito ambiental, de modo que a maioria dos países signatários apoiassem e repercutissem esse 

discurso pelo mundo (CAVALCANTI, 2004). 
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1997 – Conferência Rio + 5 em Nova Iorque  

Após o marco histórico da Rio-92, o encontro mundial seguinte, voltado para a Agenda 

21, para discutir acerca dos resultados obtidos, as falhas, reafirmar objetivos e estabelecer 

prioridades foi a Conferência Rio + 5. Ela ocorreu em Nova Iorque, Estados Unidos. Foi de 

comum acordo que os progressos deixaram a desejar, e os problemas que assolavam e assolam 

o mundo como a pobreza, a injustiça social, emissão de poluentes na atmosfera e os resíduos 

sólidos continuavam expressivos (ARE, s.d.). Todavia, os temas Gases do Efeito Estufa (GEE) 

e o Aquecimento Global tomaram o foco.  

Percebeu-se então que tais problemáticas necessitavam de mais atenção e um plano de 

ação melhor estruturado. Os países signatários foram cobrados pelo seu desempenho. Em geral, 

punições não são cabíveis em tal acordo internacional, prevalecendo a autonomia de cada 

Estado. Ao mau desempenho, associa-se pertinentemente aos conflitos de interesses locais de 

cada país-membro (AYRES; TONELLA, 2018). 

 

1997 – Conferência das Partes (COP-3) e Protocolo de Kyoto 

 Seguindo as demandas ambientais climáticas que estavam e ainda estão em evidência, 

o acordo mundial após Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

(CQNUMC), ocorrido em 1992, teve o intuito de combater o aquecimento global e o efeito 

estufa. A partir de então, anualmente as partes (países) se reuniram para acompanhar as ações 

relacionadas ao tema. Metas específicas para a redução de emissões de GEE, só foram 

apresentadas nos protocolos posteriores, resultantes da CQNUMC. Diante disso, a Conferência 

das Partes (COP-3) ocorreu em Kyoto, no Japão, estabeleceu metas nesse sentido no documento 

oficial do encontro intitulado Protocolo de Kyoto (ANDRADE; COSTA, 2008). 

 Na prática, as responsabilidades, obrigações e estipulação de metas foram passadas 

apenas para os países desenvolvidos que eram signatários do documento. Com isso, as metas 

de redução da emissão dos GEE, para a maioria dos Estados, eram de 5,5% (inferior aos níveis 

de 1990), além de se comprometerem com a diminuição dos impactos negativos com as 

emissões na atmosfera. Enquanto que as ações dos países em desenvolvimento eram de caráter 

voluntário (ANDRADE; COSTA, 2008). 
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Ademais das proposições de ações como proteção aos ecossistemas, uso de energias 

renováveis, cooperação tecnológica entre os países, o Protocolo de Kyoto foi crucial para a 

criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que é uma ferramenta de 

flexibilização para a redução da emissão de gases do efeito estufa a partir da comercialização 

dos Créditos de Carbono (ANDRADE; COSTA, 2008). 

 

2000 - I Fórum Mundial de âmbito ministerial - Malmo.  

No ano de 2000, aconteceu o I Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente em 

Malmo, Suécia, do qual resultou a aprovação da Declaração de Malmo, revisando os recentes 

acontecimentos ambientais e promovendo um compromisso mais efetivo com o DS (AYRES; 

TONELLA, 2018). 

 

2002 - Cúpula Mundial sobre o DS - Rio + 10  

A Cúpula Mundial Sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2002, realizada em 

Johanesburgo (África do Sul), ficou conhecida como a Rio + 10, dado que a Conferência da 

Rio-92 já havia acontecido há uma década. Como era de se esperar, após o atentado terrorista 

de 11 de setembro de 2001 nos EUA, o assunto mais pautado era segurança. A tensão era grande 

e os conflitos de ideais entre os países eram evidentes (AYRES; TONELLA, 2018).  

A participação civil foi muito menor comparada a 1º Cúpula da Terra, demonstrando 

que o diálogo entre governo e sociedade havia sido reduzido (AYRES; TONELLA, 2018). Um 

levantamento dos progressos da Agenda 21 desde a Rio-92 foi feito e houve a reafirmação do 

compromisso com os princípios do Desenvolvimento Sustentável e dos objetivos da Declaração 

do Rio de Janeiro (CALEGARE, SILVA JÚNIOR, 2011). 

 

2009 - Acordo de Copenhague; Convenção sobre Mudança Climática das Nações Unidas.  

 Muito se esperava da Conferência de Copenhague que ocorreu em 2009. Ela era o 

resultado de dois longos anos de negociações acerca de um novo acordo climático e seria 

responsável, portanto, por atualizar o Protocolo de Kyoto. De modo análogo ao que aconteceu 

em 1997, a redução das emissões do GEE era o foco do compromisso (PROCLIMA, 2020).  
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 Contudo, as discussões e embates sucessivos acabaram por atrapalhar as negociações e 

a formulação do documento chamado de Acordo de Copenhague. Este, por fim, foi formulado 

pela colaboração entre Brasil, China, Índia, África do Sul e Estados Unidos. Deu-se destaque à 

participação efetiva dos países emergentes, que além de colaborarem para o documento, pela 

primeira vez também se comprometeram publicamente a reduzir as emissões de CO2. 

Somaram-se aos participantes as organizações não-governamentais e a opinião pública 

(PROCLIMA, 2020). 

 Infelizmente alguns países não aceitaram o acordo com o argumento de que a 

negociação não teve a participação de todos, alegando assim que o documento era 

antidemocrático e sem transparência. As consequências disso foi um acordo dado como não 

oficial e sem poder decisório, dando margens a interpretações e questionamentos (PROCLIMA, 

2020). 

 

2012 - IV Conferência Internacional do Meio Ambiente 

 Após 20 anos da CNUMAD, ocorreu a IV Conferência Internacional do Meio 

Ambiente, denominada de Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, também realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 

 Além de reforçar os interesses do DS e avaliar o progresso, as falhas e as novas 

situações-problema, a Conferência destacou duas temáticas: a estruturação do DS em aspecto 

institucional e sobre a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza (RIO+20, 2012) 

 Com o objetivo comum de alcançar resultados para as metas do DS, houve não apenas 

o debate em âmbito internacional, mas também a participação da sociedade civil no evento 

paralelo conhecido por Cúpula dos Povos, com a colaboração de movimentos sociais, entidades 

e organizações não-governamentais (AYRES; TONELLA, 2018).  

 

2015 – Cúpula de Desenvolvimento Sustentável 

 No segundo semestre do ano de 2015, a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável reuniu 

em Nova York os Estados-membros da ONU para discutir a implementação de uma nova 
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agenda para o DS: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. No documento foi listado 

os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 169 metas a serem 

implementadas nos planos de ação de cada nação (A ONU E O MEIO AMBIENTE, 2020).  

 A implementação desses objetivos e metas para os próximos 15 anos são distribuídas 

em 5 grandes áreas de interesse, as 5 Ps, para a humanidade e para o planeta: - Povo – garantir 

dignidade, igualdade e um ambiente saudável erradicando a pobreza e a fome; Planeta – 

gerenciar de modo sustentável os recursos naturais e proteger o clima para as gerações atuais e 

futuras; Prosperidade – garantir vidas prósperas e plenas para as pessoas em harmonia com a 

natureza; Paz – promover paz, justiça e inclusão nas sociedades; Parceria – realizar o propósito 

da Agenda com a colaboração de todos os países, de todas as partes interessadas e de todas as 

pessoas (TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, s.d. ).  

 

2019 – Cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 A Cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estava na agenda da 74º 

sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorreu em 2019 em Nova York. Foi o 

primeiro Fórum Político de Alto Nível (HLPF), no nível de liderança, desde a criação da 

Agenda 2030 e tinha como objetivo avaliar os avanços na implementação da Agenda 2030 e 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (BACKGROUND, s.d.). 

 Esse encontro é um marco importante para o desenvolvimento sustentável, dada a 

seriedade do compromisso de caráter decisivo de ação concreta na década que antecede 2030 

por parte dos governos, mas também da sociedade civil, das organizações internacionais e do 

setor privado. O intuito foi de acelerar e efetivar a implementação da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável por meio de Ações de Aceleração de ODS, colocando sociedade 

e economia em um mesmo caminho rumo aos 5 princípios estabelecidos em 2015 na Cúpula 

do Desenvolvimento Sustentável (BACKGROUND, s.d.).  
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Imagem 01: Linha Cronológica dos principais eventos e resoluções internacionais relacionadas ao 

Desenvolvimento Sustentável (DS) nas décadas de 60 e 70 - (elaborada pela autora). 

 

 

Imagem 02: Linha Cronológica dos principais eventos e resoluções internacionais relacionadas ao 

Desenvolvimento Sustentável (DS) na década de 80 - (elaborada pela autora). 
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Imagem 03: Linha Cronológica dos principais eventos e resoluções internacionais relacionadas ao 

Desenvolvimento Sustentável (DS) na década de 90 - (elaborada pela autora). 

 

 

Imagem 03: Linha Cronológica dos principais eventos e resoluções internacionais relacionadas ao 

Desenvolvimento Sustentável (DS) entre os anos 2000 e 2010- (elaborada pela autora). 
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Imagem 04: Linha Cronológica dos principais eventos e resoluções internacionais relacionadas ao 

Desenvolvimento Sustentável (DS) entre os anos 2010 e 2020- (elaborada pela autora). 

 A próxima grande reunião internacional entre os países membros da ONU com a 

temática ambiental ocorrerá em junho de 2022 em Estocolmo, na Suécia, com o apoio do 

Quênia, para a comemoração dos 50 anos da Conferência de Estocolmo e de meia década de 

ação ambiental global. A conferência recebeu o nome de “Estocolmo+50: um planeta saudável 

para a prosperidade de todos e todas – nossa responsabilidade, nossa oportunidade”. Espera-se 

que as resoluções e os planos de ações provenientes desse evento atuem como catalisadores 

para o cumprimento das metas estabelecidas na Década de Ação da ONU (movimento de 

aceleração para o cumprimento dos 17 ODS e das 169 metas por cada nação-signatária da ONU 

no período de 2020-2030), na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

no Acordo de Paris e no Quadro Global de Biodiversidade pós-2020, além de incentivar que 

planos verdes de recuperação pós COVID-19 sejam adotados (ABOUT, s.d.).  

A partir desse cenário internacional, alguns conceitos foram surgindo, no tocante ao 

desenvolvimento e à sustentabilidade. Por não haver convergência de termos nessa temática, na 

seção a seguir os dois principais conceitos são mais trabalhados, inclusive o de 

Desenvolvimento Sustentável, protagonista deste trabalho. 
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3. CONCEITOS 

 Após essa contextualização histórica, a seguir serão apresentados alguns aspectos para 

o entendimento do que é desenvolvimento sustentável, as suas diferenças em relação ao 

ecodesenvolvimento, e palavras que são comumente usadas como sinônimos, quando na 

verdade não são (como por exemplo: desenvolvimento e crescimento). Ter conhecimento claro 

sobre esses conceitos é essencial para o entendimento da evolução pela qual algumas sociedades 

passaram até chegarem à promessa do DS. Ao final desta seção, será possível também tratar 

dos indicadores de desenvolvimento sustentável. 

 

3.1.  PROGRESSO 

 A ideia de progresso sempre foi tentadora e o objetivo das nações. Essa palavra tem 

várias interpretações, mas em suma ela quer dizer avanço de um estado inferior para o estado 

superior. E, independente da perspectiva analisada, o progresso necessita um referencial para 

ser associado, por exemplo “progresso da humanidade”, o qual implica no desenvolvimento 

intelectual do ser humano, acumulando conhecimentos, cultura e moral até chegar em uma meta 

grandiosa (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011). 

 Com o advento da revolução industrial, o referencial de progresso para os países 

desenvolvidos era sinônimo de crescimento econômico e avanços tecnológicos. Os países 

desafortunados industrialmente, considerados subdesenvolvidos, passaram a ter como 

propósito o mesmo nível de industrialização (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011). 

 Foi nesse momento em que a ideia de progresso esteve em seu ápice que o mundo tomou 

para si que o progresso era representado pelo crescimento econômico e este, então, era o 

caminho primordial para o desenvolvimento, ignorando assim todos os outros aspectos não 

econômicos (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011). 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO 

Desenvolvimento e crescimento não são sinônimos. Para se desenvolver é necessário 

crescer, mas não apenas isso. A ideia de desenvolvimento muito se associa com o conceito de 

progresso: pressupõe um estado de evolução de uma situação anterior para uma situação 
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posterior. No contexto aqui empregado, para se desenvolver é necessário haver mudanças 

sociais e estruturais, ir além do crescimento econômico e proporcionar qualidade de vida, 

estreitando as desigualdades sociais, e se faz necessário haver uma relação qualitativa positiva 

entre o ser humano e o meio ambiente (PEREIRA, 2012). 

 

3.3. SUSTENTABILIDADE 

 Ao tratar da sustentabilidade, trata-se da capacidade de se manter a existência das 

formas ou dos processos para obtenção dos recursos, ou seja, garantir que o recurso estará 

disponível para uso por um longo período de tempo. Para tanto, é necessário considerar o 

respeito aos ciclos naturais dos chamados recursos e preservar o ambiente no qual estão 

inseridos (PEREIRA, 2012). 

 

3.4.  ECODESENVOLVIMENTO 

 Em 1973, Maurice Strong usou o conceito de ecodesenvolvimento para apresentar uma 

versão alternativa de política de desenvolvimento. Mas, foi Ignacy Sachs que elencou os 

princípios básicos do ecodesenvolvimento e o difundiu globalmente em 1974: desenvolvimento 

endógeno e dependendo de suas forças próprias, submetido à lógica das necessidades do 

conjunto da população, consciente de sua dimensão ecológica e buscando estabelecer uma 

relação de harmonia entre o homem e a natureza (RAYNAUT; ZANONI, 1993 p.7 apud 

MONTIBELLER FILHO, 1993). Ou seja, para se desenvolver é importante estar alinhado aos 

objetivos sociais e éticos, respeitando as particularidades ambientais e buscar soluções eficazes 

financeiramente.  

Sachs, então, criou o que ele chamou de cinco dimensões de sustentabilidade do 

ecodesenvolvimento: sustentabilidade ecológica, cultural, social, espacial e econômica 

(LAYRARGUES, 1997). 

 Assim, o ecodesenvolvimento se preocupa com âmbito local no qual será inserido 

focando, portanto, num país, estado ou uma região pequena. Deve-se a isso a crença de que 

para alcançar o desenvolvimento se faz necessário promover uma gestão ecologicamente 

consciente dos recursos naturais e do meio, de modo a garantir que a comunidade atual e as 

futuras terão oportunidades para evoluir (MONTIBELLER FILHO, 1993). A chave para o 
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sucesso é permitir que o meio sempre volte ao seu equilíbrio dinâmico, obedecendo o seu ciclo 

temporal natural.  

 Além do apego ecológico, essa nova concepção de desenvolvimento deposita no 

componente cultural uma confiança para melhorar a realidade atual. A cultura local deve ser 

preservada, respeitada e introduzida no empreendimento do progresso, considerando os 

aspectos culturais nas escolhas metodológicas (MONTIBELLER FILHO, 1993). 

 Para aplicar os princípios do ecodesenvolvimento, a comunidade não pode ser 

esquecida, mas sim integrada para desenvolver a região. As demandas sociais não podem ser 

ignoradas, mas sim sanadas. Logo, não há margens para as desigualdades sociais. Essas 

comunidades precisam estar bem distribuídas entre e o campo e a cidade, pois a sustentabilidade 

espacial pressupõe a descentralização geográfica (MONTIBELLER FILHO, 1993). 

 Todavia, a economia não é deixada de lado, pois a eficiência econômica é benéfica e 

contribui para o ecodesenvolvimento. O critério para atingi-la é o uso eficiente dos recursos e 

investir na rede pública e privada com frequência regular (MONTIBELLER FILHO, 1993). 

 

3.5. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 O desenvolvimento sustentável busca mudar as estruturas atuais para se alinharem à 

sustentabilidade nos âmbitos social, econômico, ambiental, cultural e político-institucional 

(CALLEGARE, SILVA JÚNIOR, 2011). Esse tipo de desenvolvimento tem ambições 

internacionais, age de maneira distinta do ecodesenvolvimento, pois visa um progresso humano 

por um longo período e por todo o planeta (MAIMON, 1992 apud MONTIBELLER FILHO, 

1993).  

 Como citado anteriormente, o termo foi definido e seus princípios detalhados no produto 

da reunião internacional na cidade de Brundtland, em 1987. O relatório recebeu o nome de 

“Nosso Futuro Comum” e explica o desenvolvimento sustentável como aquele que se preocupa 

que o presente atenda às suas necessidades e que as gerações futuras tenham a possibilidade de 

também ter as suas atendidas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987).  

 Com isso, duas palavras-chave para promover o DS são: “necessidade”, enfatizando 

uma preocupação das necessidades dos pobres em torno do mundo; e “limite” dos avanços e 

uso das tecnologias e da organização social em relação ao meio ambiente, para não 
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comprometer a condição vital e possibilidade de desenvolvimento das gerações atuais e futuras 

(CALLEGARE, SILVA JÚNIOR, 2011). 

 Até então, o desenvolvimento sustentável era sobre escolher opções sustentáveis para 

promover um desenvolvimento além do econômico, mas também o social e ambiental. Após a 

Rio-92, o DS se torna mais abrangente, as preocupações se estendem às questões políticas e 

culturais. A preocupação com as gerações presente e futuro foi aprofundada, o objetivo passou 

a ser um equilíbrio entre diferentes grupos e gerações, ou seja, as prioridades e necessidades 

foram atualizadas a fim de abranger e conectar o máximo de grupos possíveis no presente e 

também no futuro (PEREIRA, 2012).  

Os termos que se destacam para simbolizar essa atualização são: “inclusão social” e 

“redução de desigualdades” econômicas e sociais entre as diversas regiões e países. Com a 

colaboração entre os Estados, a preocupação com as necessidades de todos, respeitando a 

cultura e os impasses locais de cada comunidade, adequando o planejamento de 

desenvolvimento às características regionais, introduzindo opções sustentáveis no setor 

econômico e peservando o meio ambiente, o bom funcionamento do Planeta e a qualidade de 

vida dos seres vivos ficam bem encaminhados (PEREIRA, 2012). 

 

3.5.1. Agenda 21 

 A Agenda 21 é um dos documentos produzidos na Rio-92 e fundamental para se tratar 

de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS). Foi um importante documento pois 

mostrou um alinhamento entre os Governos dos Estados-signatários em função de um prol 

comum: comprometimento internacional para a implementação do desenvolvimento 

sustentável. Na prática, os países adaptaram as resoluções da Agenda 21 de acordo com a sua 

realidade, para tornar aplicável internamente um plano de ação que caminhasse para o progresso 

através do modelo de desenvolvimento sustentável.  

Uma das resoluções da Agenda 21 foi a criação de dos indicadores de desenvolvimento 

sustentável (IDS). O intuito era fornecer ferramentas de avaliação da implementação do DS nos 

países (MALHEIROS; PHILIPP Jr.; COUNTINHO, 2008). 
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3.5.2. Agenda 2030 

 A Agenda 2030 é uma nova perspectiva daquilo proposto com a Agenda 21, é uma 

atualização da política global que visa promover o desenvolvimento do mundo se preocupando 

em melhorar a qualidade de vida da sociedade, através da cooperação entre Estados (em seus 

mais diversos níveis), empresas, organizações e sociedade civil (AGENDA 2030 PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2022). 

 Nesse plano de ação global, foram estabelecidos 17 Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) com 169 metas a serem alcançadas até 2030. Assim, se faz necessário 

implementar, acompanhar e avaliar de forma sistemática como esse processo está sendo 

realizado e quais estratégias estão sendo utilizadas (ODS, 2022). 

 

3.5.3. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 A estratégia da criação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é 

promover um desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo, através de 17 desafios a serem 

cumpridos. Esses objetivos são uma atualização e extensão da estratégia usada anteriormente 

entre 2000-2015, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).  

 As ODS necessitam da participação civil e dos gestores municipais, para que a 

transformação e disseminação do DS ocorra de maneira integral em todos os contextos de um 

Estado. Percebe-se uma preocupação com as demandas locais e se entende que para se 

transformar de tal maneira rumo ao progresso, a sociedade tem que acompanhar e ajudar a 

promover esse modelo de desenvolvimento. 

 A seguir serão enumerados os 17 ODS (AGENDA 2030 PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2022): 

1) Erradicação da pobreza: entende que é direito de todos o acesso aos serviços básicos 

essenciais e que essa condição básica possibilita o desenvolvimento local. 

2) Fome zero: vai além de querer acabar com a fome, o objetivo é garantir nutrição e segurança 

alimentar, evitando malefícios à saúde e promovendo a agricultura sustentável. 

3) Boa saúde e bem-estar: assegurar à população um sistema de saúde qualificado e 

proporcionar qualidade de vida para todos. 
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4) Educação de qualidade: proporcionar acesso à educação de qualidade, inclusiva e equitativa 

para toda a sociedade. 

5) Igualdade de gênero: visa promover um mundo em que a igualdade de gênero seja atingida 

e que nenhuma mulher sofra com discriminação e violência. Ou seja, um mundo em que a 

sociedade se respeite independente de gênero ou sexo. 

6) Água potável e saneamento: proporcionar saneamento básico a todos e, através de uma 

gestão sustentável, assegurar a todos o acesso à água potável. 

7) Energia acessível e limpa: visa uma matriz energética diversificada, com enfoque nas 

energias renováveis e que seja acessível, segura e eficiente a todos. 

8) Emprego digno e crescimento econômico: através da sustentabilidade, promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, além de assegurar 

oportunidades de trabalho decente e de emprego pleno e produtivo para à população. Soma-

se a esses, o incentivo ao turismo sustentável que, consequentemente, ocasiona em mais 

empregos e acesso e valorização das mais diversas culturas. 

9) Indústria, Inovação e Infraestrutura: garantir infraestrutura robustas, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, além de incentivar e contribuir para o surgimento 

de inovações. 

10) Redução das desigualdades: nivelar e aproximar os grupos que se distanciam devido a uma 

disparidade de oportunidades de acesso às condições básicas de cada um, vai além de visar 

reduzir as desigualdades dentro de uma região ou país, mas também reduzir as 

desigualdades entre os países. 

11) Cidades e comunidades sustentáveis: relacionado ao planejamento municipal, este objetivo 

consiste em fazer das cidades e comunidades ambientes seguros, inclusivos, resistentes e 

sustentáveis para os assentamentos humanos. 

12) Consumo e produção responsáveis: consiste em garantir consumo e produção conscientes, 

responsáveis e sustentáveis, evitando o desperdício e consumo exagerados. 

13) Combate às alterações climáticas: promover planos de ações, programas e estratégias 

emergenciais para combater as mudanças de clima e seus impactos. 

14) Vida debaixo d’água: promover ambientes aquáticos sejam conservados e que os recursos 

marinhos sejam usados de maneira sustentável para promover o desenvolvimento 

sustentável nas zonas costeiras e dos oceanos. 

15) A vida sobre a terra: consiste em deter a perda da biodiversidade, parar e reverter a 

degradação da terra, combater a desertificação através de um gerenciamento sustentável. E, 
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assim, proteger, recuperar e promover o uso dos ecossistemas terrestres de modo 

sustentável. 

16) Paz, justiça e instituições fortes: tem o intuito de garantir a todos o acesso à justiça, direito 

à paz e instituições fortes que asseguram os direitos das pessoas e que tem um 

comprometimento com a responsabilidade sobre as pessoas, a eficácia dos processos e que 

sejam inclusivas em todos os níveis. 

17) Parcerias e meios de implementação: fortalecer as relações globais para promover o 

desenvolvimento sustentável e implementar medidas locais e internacionais para o 

cumprimento das metas e objetivos. 

Além das políticas internacionais já apresentadas, na seção a seguir, são apresentados 

exemplos de implementação do desenvolvimento sustentável no capitalismo corporativo, 

reforçando a aproximação e o consenso acerca dos interesses econômicos e ambientais, que não 

mais devem ser analisados individualmente, mas sim sistematicamente e interdisciplinarmente. 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO DO DS NO CAPITALISMO CORPORATIVO: PACTO 

GLOBAL, ESG E ECONOMIA CIRCULAR 

 

4.1. Pacto Global (UNGC) 

 Ainda no campo das resoluções internacionais pelas Nações Unidas relacionadas ao DS 

surge, em 2000, o Pacto Global, que é uma iniciativa voluntária proposta pelo ex-secretário 

geral da ONU, Kofi Annan, a qual reúne empresários de todo o mundo. Esse grupo se dispôs a 

alinhar suas corporações aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos 10 

princípios universais (ver Tabela 1) procedentes da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e 

da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. Direitos Humanos, Trabalho, Meio 

Ambiente e Anticorrupção (A INICIATIVA, s.d.; OS DEZ PRINCÍPIOS, s.d.). 
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DECLARAÇÃO/CONVENÇÃO 

RELACIONADA 

PRINCÍPIOS 

Direitos Humanos 

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de 

direitos humanos reconhecidos internacionalmente. 

Assegurar-se de sua não participação em violações 

destes direitos. 

Trabalho 

As empresas devem apoiar a liberdade de associação e 

o reconhecimento efetivo do direito à negociação 

coletiva. 

A eliminação de todas as formas de trabalho forçado 

ou compulsório 

A abolição efetiva do trabalho infantil. 

Eliminar a discriminação no emprego. 

 

Meio Ambiente 

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva 

aos desafios ambientais. 

Desenvolver iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental. 

 

Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis. 

Anticorrupção 
As empresas devem combater a corrupção em todas as 

suas formas, inclusive extorsão e propina 

Tabela 1 - 10 princípios do Pacto Global - (OS DEZ PRINCÍPIOS, s.d.). 
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Ao se associarem a esse movimento global para práticas sustentáveis, as empresas são 

orientadas e direcionadas a parcerias que fazem sentido para os seus planos de ação 

direcionados às resoluções sustentáveis e aos 10 princípios do Pacto Global. Reuniões anuais 

ajudam a criar redes globais e locais de colaboração. A associação dessas empresas com a ONU 

demonstra o interesse e respeito das empresas pelas demandas sociais, apoiando melhores 

práticas (THE UN GLOBAL COMPACT AND THE UNITED NATIONS, s.d.). 

Atualmente o Pacto Global (UNGC) é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa 

do mundo (A INICIATIVA, s.d.), que estimula, dentre outros fatores de investimento, o 

investimento Ambiental, Social e de Governança (sigla em inglês: ESG - Environment, Social 

and Government), que tem chamado a atenção devido a sua crescente implementação (KELL, 

2018).  

 

4.2.  ESG 

 Reforçando o movimento de aproximação entre os âmbitos econômico e ambiental 

surge, em 2004, um novo conceito direcionado à implementação de práticas sustentáveis no 

ambiente do capitalismo corporativo: o ESG. Tal aproximação é materializada na observação 

da resposta corporativa frente às problemáticas ambientais considerando-se, principalmente, as 

relacionadas às mudanças climáticas. Após um ano trabalhando no tema, em 2005, o ESG é 

estabelecido oficialmente no estudo de referência “Who Cares Wins” (KELL, 2018). 

O movimento é impulsionado pela perspectiva transformadora de que o mundo precisa 

e vem se encaminhando, entendendo que a tríade “social, ambiental e de governança” precisa 

se manter firme em qualquer ambiente, inclusive no ambiente corporativo (KELL, 2018). 

 Yoshida (2021) esboça as iniciativas presentes no mercado financeiro internacional, as 

quais pressionam o estabelecimento da sustentabilidade empresarial no ambiente institucional 

e corporativo. Dentre as iniciativas influenciadas, também, pelo Pacto Global, estão os 

Princípios para Investimento Responsável (PRI - sigla em inglês para Principles for 

Responsible Investments) e o Sustainable Stock Exchanges (SSE - tradução livre: Bolsas de 

Valores Sustentáveis).  

Estabelecido em 2006 pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (UNEP-FI) e UNGC, o programa PRI apresenta um conjunto voluntário de 
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princípios orientados à boa governança, integridade e responsabilidade a serem adotados por 

investidores no mercado financeiro para implementar os princípios ESG e, portanto, solidificar 

uma gestão sustentável no setor de finanças global (YOSHIDA, 2021). 

Ao mesmo tempo, o SSE, apresentado em 2012 na Rio+20, é uma iniciativa que visa 

impulsionar o investimento responsável de longo prazo, além de atuar, juntamente às empresas 

listadas, na performance e na divulgação de informações sobre o meio ambiente, a sociedade e 

sobre a governança corporativa. Na liderança da SSE estão o PRI, UNCTAD, UNEP-FI e 

UNGC, os quais veem no SSE um meio para promover a sustentabilidade nas bolsas de valores 

em todo o globo terrestre, potencializando o poder do diálogo com os investidores, companhias 

e reguladores (B3, s.d.). 

 As questões ambientais, sociais e de governança abordadas pelos princípios ESG são 

pautadas na sustentabilidade abordada na Agenda 2030 da ONU, mas especificamente nos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e na sua aplicabilidade na gestão 

corporativa mundialmente. Os fatores ESG são usados para avaliar as intenções, a qualidade de 

gestão e estratégias das empresas com o intuito de estabelecer um diferencial competitivo frente 

a outras empresas (KELL, 2018).  

 É importante destacar que o mercado de negócios está em constante mudança e, 

consequentemente, a natureza do ESG acompanha tais mudanças (YOSHIDA, 2021). O Fórum 

Econômico Mundial (WEF, sigla em inglês), em seu 16º Relatório de Riscos Globais, 

identificou que os riscos de maior probabilidade no período próximo de 10 anos estão atrelados 

a fatores ambientais e sociais. Isso pressiona o mercado financeiro no sentido de que, à medida 

que os riscos tendem às transformações econômicas, competitivas e tecnológicas, as empresas 

ajustam as suas estratégias corporativas, os modelos de negócios e os fatores de avaliação 

(WEF, 2021 apud. YOSHIDA, 2021). 

 

4.3. ECONOMIA CIRCULAR  

Outro conceito que surge após o entendimento da limitação dos recursos naturais e se 

apresenta como uma ferramenta de vantagem competitiva para empresas que o implementam é 

o conceito de Economia Circular (EC) (EMF, 2015). Cruz et al (2018) demonstram que a EC é 

uma ferramenta de suporte à sustentabilidade, colaborando para o desenvolvimento sustentável 

a partir das resoluções das lacunas, em diversos aspectos, deixados pela sustentabilidade. 
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Esse modelo econômico é pautado na necessidade de otimização dos processos 

produtivos - diminuir os resíduos e obter um melhor aproveitamento da matéria-prima - a fim 

de redefinir a noção de crescimento, beneficiando a sociedade. (EMF, 2017). Em outros termos, 

segundo Geng e Doberstein (2008), o objetivo da economia circular é reutilizar o resíduo de 

um setor como recurso para outros setores, demonstrando a viabilidade da coexistência entre 

economia e meio ambiente (GENG & DOBERSTEIN, 2008 apud CRUZ et al, 2018). 

A EC tem como base 3 princípios: eliminar resíduos e poluição desde o início, manter 

produtos e materiais em uso e regenerar sistemas naturais. O pensamento sistêmico está 

presente na aplicação do modelo, com o intuito de colaborar para a construção de resiliência a 

longo-prazo, oportunidades econômicas e de negócios e beneficiar os âmbitos sociais e 

econômicos (EMF, 2017). 

Reconstituído o histórico das discussões ambientais e suas vertentes teóricas do 

ecodesenvolvimento e do desenvolvimento sustentável, bem como seus ecos no setor 

empresarial, apresenta-se na sequência um breve panorama da sustentabilidade no Brasil e na 

Suécia, esboçando-se um comparativo entre dois países que ocupam lugares distintos 

globalmente, quais sejam, um desenvolvido e modelar em termos ambientais e outro em 

desenvolvimento e repleto de desafios no campo ambiental.  

 

5. BRASIL 

Ayres e Tonella (2018) lembra que, em meio às tensões internacionais com a Guerra 

Fria na década de 70, o Brasil estava passando por uma ditadura militar, de modo que os 

objetivos e planos desenvolvimentistas nacionais estavam sob influência direta do que decorria 

do embate geopolítico entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados 

Unidos da América (EUA). 

Não diferente dos outros países emergentes que estavam em ascensão no período pós-

guerra Mundial, o comportamento do Brasil na Conferência de Estocolmo foi de negligência 

das problemáticas ambientais, se atentou a defender o seu crescimento econômico baseado, 

primordialmente, na exploração do meio ambiente. Naquele momento, o entendimento nacional 

de preservar era sinônimo de reduzir a produtividade (AYRES, TONELLA, 2018). 
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Com o fim próximo da ditadura, o País constrói um forte aparato legislativo, inclusive 

nas questões ambientais, com destaque para a criação da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) em 1981. A Constituição de 1988, vigente até os dias atuais, é exemplar na 

implementação de Leis que regem o Direito Ambiental brasileiro, a se iniciar pelo artigo 225 - 

o qual expressa que um meio ambiente equilibrado e de qualidade para futuras gerações é um 

dever do poder público e direito de todos os cidadãos. A popularidade da Constituição, que 

contou com a participação dos cidadãos, é um aspecto favorável e importante para o 

compromisso com o respeito ao cumprimento das legislações (AYRES, TONELLA, 2018). 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que 

aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro (Rio-92 ou Eco-92), os Estados passaram a implementar 

políticas que envolvessem a sociedade com os seus aspectos culturais rumo ao objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável. O cenário político brasileiro já se encaminhava para 

essa descentralização da gestão ambiental e participação popular como consagrado na 

Constituição Federal de 1988. Mas a Rio-92 foi especialmente essencial para mudar como o 

Brasil era visto em relação ao seu posicionamento ambiental. De “vilão” passou a ser um grande 

defensor (AYRES, TONELLA, 2018). 

Um dos principais resultados da Eco-92 foi a Agenda 21, documento que definiu os 3 

pilares para o desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental) e foi instrumento 

de cobrança de planos e programas de ação para verificar o andamento da implementação do 

DS em cada país, respeitando a realidade local de cada um (CALEGARE & SILVA JÚNIOR, 

2011). No Brasil, essa foi chamada de Agenda 21 Nacional e de forma semelhante aos outros 

Estados, os resultados dos primeiros relatórios a partir da Agenda 21 não foram expressivos 

mundialmente. Por não haver punição e por vezes haver conflitos de interesses, os países 

signatários em sua maioria optaram por não priorizar esses compromissos (AYRES, 

TONELLA, 2018). 

 No início do século XXI, sob o governo do Presidente da República Luís Inácio Lula 

da Silva, o Brasil continuava a demonstrar a preocupação com as causas ambientais pós Rio-92 

com os acontecimentos em 2003, 2005, 2008 e 2013 das Conferências Nacionais do Meio 

Ambiente (CNMA). Tais Conferências ocorriam com o objetivo primordial o aperfeiçoamento 

da PNMA e do regramento do âmbito ambiental e contava sempre com a participação de 

representantes dos mais diversos espectros da sociedade civil - como por exemplo os povos 
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indígenas, tradicionais, ONGs, movimentos sociais, comunidades caiçaras, professores, 

agricultores e mesmo grupos de hip-hop (AYRES; TONELLA, 2018). 

 O PNMA estendeu-se por todo o contexto federativo (União, estados e municípios), por 

meio da introdução de estruturas integrantes em cada âmbito para melhorar a gestão ambiental 

brasileira. O Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA) foi instituído pelo PNMA (Lei 

6.938 de 1981) como uma estrutura político-administrativa, juntamente com dois outros órgãos 

e entidades municipais, para promover o desenvolvimento local socioeconômico, segurança 

nacional e proteção da dignidade da vida humana através da preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental (ÁVILA; MALHEIROS, 2012). 

 O SISMUMA se mostra como instrumento para promover o desenvolvimento 

sustentável, pois com essa gestão ambiental local, fazendo tomadas de decisões a partir de 

instrumentos com respaldo na sustentabilidade dos processos, a governança ambiental dos 

municípios fica capacitada a construir esse desenvolvimento. Assim, os municípios não são 

mais vistos como prestadores de serviços, com a Constituição de 1988, eles são considerados 

agentes do desenvolvimento local (ÁVILA; MALHEIROS, 2012). 

 Essa aproximação de diálogo entre governo e sociedade vai até os dias atuais. 

Certamente esse aspecto só colabora para a introdução do modelo de desenvolvimento 

sustentável e para a construção de um futuro com qualidade de vida, logo, espera-se que não 

haja um novo afastamento entre ambos. Da mesma maneira que a colaboração internacional 

promove possibilidades de transformação e desenvolvimento para todos os países, então a 

tendência positiva é que essas relações prevaleçam e se fortaleçam cada vez mais. 

 Ayres e Tonella (2018) fizeram essa reflexão acerca da realidade brasileira após os 

encontros internacionais e realizaram uma análise comparativa quantitativa entre as quatro 

edições do CNMA. Nas três primeiras edições, em que se tinha como Presidente da República 

Lula e Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, houve o crescimento das deliberações, e uma 

maior uniformidade entre as legislações decorrentes das Conferências. O número de 

participantes cresceu em relação ao evento anterior e as temáticas sempre eram diferentes: era 

proposto discutir uma nova temática ainda não aprofundada, mas os resultados da conferência 

anterior eram analisados. Na IV CNMA, em 2013, sobre os Resíduos Sólidos, houve uma queda 

de produção: os temas debatidos foram mais restringidos e os produtos foram expressivamente 

menores (em termos de deliberações e legislações). Importante salientar a mudança de governo 

e o momento político tenso no qual o Brasil se encontrava. A Presidente era Dilma Rousseff e 
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a Ministra do Meio Ambiente era Izabella Teixeira. A diferença de popularidade entre esses 

dois presidentes é exacerbada e a visão e atuação entre as Ministras citadas também: a primeira 

com histórico de forte representação das causas ambientais e a segunda com atuações a partir 

de decisões tecnocráticas para ser eficiente (ÁVILA; MALHEIROS, 2012). 

 A mudança de governo e de comportamento do Brasil foram ainda mais evidenciados 

quando, nas eleições para a presidência de 2018, o candidato Jair Bolsonaro (até então do 

Partido Social Liberal - PSL) vence. Antes mesmo das eleições, Bolsonaro já sinalizava que as 

políticas ambientais sofreriam “desmanche” em seu governo, ou seja, as políticas ambientais 

seriam desmanteladas, enfraquecendo a fiscalização ambiental e o aporte financeiro 

(TUFFANI, 2019). 

A exemplo das ações desse desmanche, o presidente desfez o Comitê Orientador do 

Fundo Amazônia (COFA) em 2019, o que gerou agravamento da crise diplomática com países 

doadores do Fundo, como Alemanha e Noruega (TUFFANI, 2019). Essa ação foi vista como 

uma forma de fragilizar a gestão financeira do Fundo Amazônia, que é responsável por captar 

doações direcionadas às ações de combate ao desmatamento da Amazônia Legal (FUNDO 

AMAZÔNIA, s.d.). Além disso, extingui a Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), quando o ministro do Meio Ambiente era Ricardo Salles 

(TUFFANI, 2019).  

Uma das promessas de candidatura de Jair Bolsonaro era fundir MMA e com o 

Ministério da Agricultura, sob a prerrogativa de acabar com os embates entre conservação e 

produção (MOLITERNO, 2020). Seguindo essa linha de raciocínio, ele transferiu o Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) do MMA para o Ministério da Agricultura em 2019 (TUFFONI, 

2019). O professor da USP, Cristiano Luis Lenzi, em entrevista para o Jornal do Campus/USP, 

explicou que o atual governo ver a preservação ambiental como um elemento que atrapalha os 

interesses econômicos (MOLITERNO, 2020). 

Ao mesmo tempo que a gestão ambiental era fragilizada, a porcentagem de 

desmatamento na Amazônia aumentava, o que conferiu ao Brasil uma imagem de 

irresponsabilidade para com a preservação do meio ambiente. Diminuindo assim, os 

investimentos no país e, por consequência, agravando a crise econômica no Brasil, como 

explicou o professor e pesquisador Edson Domingues da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) em entrevista à Rádio UFMG Educativa (GLÓRIA, 2020). 
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 O que de fato pode-se dizer sobre o atual governo é que as causas ambientais não são 

prioridade, tem ocorrido um retrocesso acerca das políticas ambientais já implementadas e uma 

negligência com as responsabilidades de preservação ambiental. A base do DS é garantir a 

possibilidade de desenvolvimento para as gerações presentes e futuras, preservando e usando 

os recursos naturais de maneira limitada. No entanto, os discursos do atual governo têm uma 

inclinação à ideia retrógrada de que os recursos naturais devem ser usados ilimitadamente pelos 

seres humanos para promover o progresso, atrelando o crescimento econômico como meio para 

atingir o desenvolvimento nacional. A atual governança tende às ideias surgidas com a 

Revolução Industrial. 

 

6. SUÉCIA 

De maneira análoga ao Brasil, a Suécia já sediou encontros internacionais sobre a 

problemática ambiental. A partir da Conferência de Estocolmo em 1972, o que se esperou da 

Suécia foi que seus compromissos e ações fossem eficazes contra a desregulação ambiental e 

que servissem de exemplos para as outras nações. Os suecos não decepcionaram, e eles têm 

sido verdadeiros exemplos funcionais do desenvolvimento sustentável, com altos índices em 

seus indicadores nesse terreno.  

A Suécia é um país dito desenvolvido em seus aspectos econômicos e sociais e, portanto, 

os recursos econômicos, tecnológicos e sociais não faltaram para ajudá-la a chegar na posição 

de destaque internacional em que hoje está, com contribuições expressivas nos mais diversos 

setores da ONU (ELIASSON; WIBECK; NESET, 2019). 

Como já mencionado anteriormente, ser um país com alta renda parece favorecer e 

estimular obrigações e metas maiores na direção dos ODS, com menos flexibilidade para 

degradação e com resultados ambientalmente expressivos. Diferentemente dos Estados Unidos 

(EUA), que é um país com recursos para implementar de maneira efetiva planos e programas 

de ação com meta de alcançar os 17 ODS, mas não o fazem, o governo da Suécia já deixou 

evidente que busca a liderança mundial na implementação da Agenda 2030.   

Os últimos planejamentos e ações do governo sueco, desde 2017, foram iniciativas para 

disseminar a ideia da Agenda 2030 e caminhar para o alcance das suas metas. Para tanto, o 

governo entende que é necessário ter uma sólida competência e uma base de conhecimento 

sobre esses assuntos. Assim, a administração pública nos âmbitos nacional e municipal, 
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incluindo as empresas estatais, promove uma maior conscientização da Agenda 2030 e o 

diálogo com órgãos governamentais para a implementação da Agenda 2030 (GOVERNO DA 

SUÉCIA, 2021). 

Algumas dessas iniciativas são a criação de uma Delegação, nomeação de um plano de 

ação e de um coordenador nacional para a Agenda 2030, além de um projeto de lei sobre a sua 

implementação. Somando-se a essas iniciativas, o governo também encarregou diversas 

agências governamentais para acompanhar e analisar como esse processo está sendo feito, e 

assim podem buscar entender os desafios e demandas para alcançar as metas (GOVERNO DA 

SUÉCIA, 2021). 

Essa perceptível descentralização das responsabilidades pela política ambiental na 

Suécia teve início ainda na década de 1950, quando os municípios passaram a ter a 

responsabilidade de promover uma melhoria na qualidade da água. Nas décadas de 1970 e 80, 

essa descentralização nacional foi ainda mais evidenciada. O modelo de gestão ambiental sueco 

foi tão expressivo, que na década de 1990 os municípios da Suécia tiveram um papel de 

liderança na Agenda 21 Local (LA21). (ECKERBERG; FORSBERG, 1988 apud BAKER; 

ECKERBERG, 2007). 

 Em contrapartida, esse período teve enclaves que resultaram em um desnivelamento do 

padrão de política e implementação da LA21: altas taxas de desemprego e déficits 

orçamentários ocasionaram redução dos gastos públicos, de modo que a gestão ambiental e 

social local não era o foco. Os arranjos organizacionais para a gestão ambiental nos municípios 

maiores (com mais instrumentos e profissionais) desenvolveram suas próprias normas e 

diretrizes, enquanto que os municípios pequenos deixaram os objetivos ambientais dentro de 

outras considerações políticas (LUNDQVIST, 1966 apud BAKER & ECKERBERG, 2007). 

 

7. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) surgiram junto à Agenda 21 com 

a finalidade de analisar os resultados práticos das resoluções que cada país tomou rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Com isso, na década de 1990 junto às estratégias da Agenda 21, 

foi proposto o uso de IDS para permitir uma avaliação dos resultados práticos dos planos, 

programas e princípios adotados para implementar o desenvolvimento sustentável nas nações. 
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No documento havia uma lista com 134 indicadores (MALHEIROS; PHILIPP Jr.; 

COUTINHO, 2008). 

 A ONU, no documento da Agenda 21 Global, capítulo 40, estabelece alguns indicadores 

modelos para os Estados implementarem nas suas Agendas Locais aqueles pertinentes à sua 

realidade interna. A diversidade dos IDS é requerida para permitir uma avaliação nos âmbitos 

sociais, político-institucionais, econômicos e ambientais, e assim, dar suporte para os processos 

de tomada de decisões, elucidando as metodologias e planos de ação mais indicados para serem 

usados. De modo que, os indicadores são muito mais que o seu valor absoluto, eles são mais 

úteis para serem analisados em conjunto e em função do progresso rumo ao desenvolvimento 

sustentável (MALHEIROS; PHILIPP Jr.; COUNTINHO, 2008). 

Como explica Malheiros, Philipp Jr. e Coutinho (2008), entre os anos de 1995 a 2000 

foram realizados testes em 3 fases para adaptar os dados obtidos com os IDS para também 

poderem ser utilizados nos relatórios nacionais da Comissão de Desenvolvimento Sustentável 

da Organização das Nações Unidas (CDS-ONU). A primeira fase se pautou no modelo 

estatístico que seria escolhido (fichas metodológicas), a segunda fase foi para a capacitação e 

treinamento dos Estados para aplicar os indicadores e a terceira fase foi a avaliação dos 

resultados dos testes e das escolhas de indicadores a partir das demandas nacionais. 

A lista final contou com um total de 57 indicadores publicados pela ONU em 2001. Com 

isso, observa-se uma redução em mais da metade dos IDS propostos inicialmente, e, 

consequentemente, algumas lacunas apareceram. A partir desse novo resultado, os países 

signatários começaram a fazer adaptações desses indicadores para implementá-los internamente 

nas esferas governamentais (MALHEIROS; PHILIPP Jr.; COUNTINHO, 2008). 

O Brasil e a Suécia se assemelham quanto ao esforço de aprofundar esses indicadores 

para os municípios e não deixar a responsabilidade para o Governo Federal, assim permitindo 

uma avaliação menos superficial. No entanto, a renda desses dois países se diferencia muito, 

além de terem culturas bem distintas.  

A Suécia é vista como um exemplo de sucesso na implementação do DS, de acordo com 

o último relatório da Universidade de Cambridge, o país ocupa o 2º lugar no ranking mundial 

que avalia o progresso para alcançar os 17 ODS (SACHS ET AL, 2021). Além disso, os suecos 

têm se esforçado e deixado claro o seu objetivo de ter uma representação de liderança na 
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implementação do DS, trabalhando junto a ONU em âmbito internacional. Já o caso brasileiro 

é de muita pressão para um melhor desempenho. 

 Para avaliar qualitativamente ambos os países, a estratégia usada neste trabalho é 

apresentar os parâmetros a partir das 5 dimensões da sustentabilidade: ambiental, social, 

cultural, econômica e política-institucional associados aos 17 objetivos do desenvolvimento 

sustentável propostos na Agenda Global 2030.  

 Nos ODS, a dimensão cultural está atrelada a alguns objetivos do parâmetro social, 

assim as ODS relacionadas a esses âmbitos são as ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 (Erradicar a pobreza, 

Fome zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-estar, Educação de qualidade, Igualdade de 

Gênero, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Redução das Desigualdades, 

respectivamente). 

 As ODS 6, 7, 11, 13, 14 e 15 (Água potável e Saneamento, Energia Limpa e Acessível. 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, Ação Contra a Mudança do Clima, Vida na Água e Vida 

Terrestre) estão relacionadas ao âmbito Econômico. Enquanto que a dimensão econômica está 

respaldada nas ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 12 (Consumo e Produção 

Responsáveis) e dimensão institucional (também aborda fatores culturais) atrelada a ODS 16 e 

17 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes; Parcerias e Meios de Implementação). 

 A instituição brasileira responsável por levantar esses dados é o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e as últimas atualizações correspondem ao ano de 2015. Já os 

dados suecos estão dispostos no documento de Revisão Estatística 2021 sobre a Implementação 

da Agenda 2030 na Suécia, com os dados mais atualizados correspondentes aos anos de 2015 

e 2017 (STATISTICS REVIEW, 2021). E estes documentos seguem as recomendações das 

Nações Unidas no quesito organizacional dos indicadores em 4 parâmetros: ambiental, social, 

econômico e institucional. 

 

7.1. DIMENSÃO AMBIENTAL 

A dimensão ambiental refere-se aos fatores de impacto e de pressão que estão associados à 

preservação e conservação do meio ambiente. A qualidade de vida humana atual e futura 

depende desse cuidado para com o meio. Os indicadores associados são: água doce, oceanos, 

mares, zonas costeiras, terra, atmosfera, biodiversidade e saneamento (IBGE, 2015). 
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Brasil: 

No Brasil, entre os anos de 1990 a 2005, as emissões de gases do efeito estufa (GEEs) 

de origem antrópica têm estado em uma crescente, tendo como o maior gás contribuinte o gás 

carbônico (CO2) e o maior setor de emissão associado é decorrente das mudanças no uso da 

terra e florestas (IBGE, 2015.  

Além disso, os indicadores relacionados a queimadas e incêndios florestais, importante 

aspecto a ser avaliado no contexto nacional, indicam que, entre os anos de 2008 e 2013, os 

biomas brasileiros com mais focos de calor foram a Amazônia e o Cerrado (IBGE, 2015). Os 

biomas com mais área territorial no Brasil e que mais sofrem com desmatamento. Ainda que 

no cerrado seja comum haver queimadas naturais, muitos desses focos de queimadas são 

propositais para abrir caminho para o uso do solo para atividades da agropecuária, 

principalmente na Amazônia Legal e no Cerrado (LETRAS AMBIENTAIS, 2020) 

Os biomas brasileiros precisam de mais proteção, pois não apenas o solo e atmosfera 

estão sofrendo com esse avanço da agropecuária, mas também põe em risco a biodiversidade 

das espécies, um incremento de espécies em vulnerabilidade de extinção, além das populações 

tradicionais e dos povos indígenas que podem habitar nessas áreas. 

 

Suécia: 

O governo da Suécia tem acertado em algumas metas em relação às ODS 12 (consumo 

e produção responsáveis) e ODS 13 (ação climática), pois têm diminuído as emissões de gases 

do efeito estufa do consumo, as emissões provenientes de atores econômicos também 

diminuíram, resultando em uma decrescente de emissão dos GEEs em todo o território sueco. 

Esses avanços foram notados e, por seus esforços, a Suécia recebeu a validação dessa mudança 

pela ONU. Quando comparada às emissões do exterior, verifica-se que a Suécia se mantém 

abaixo da média das emissões de GEEs do consumo de outros países (STATISTICS REVIEW, 

2021). 

Apenas 14% do território do Mar da Suécia estava assegurado até 2019 como áreas 

protegidas em relação às áreas marinhas. Ademais, a porcentagem de desvios de clorofila-a 

com base em sensoriamento remoto como indicativo da poluição marinha por detritos plásticos 

flutuantes tem aumentado entre os anos de 2015, 2017 e 2019 (STATISTICS REVIEW, 2021). 
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7.2. DIMENSÃO SOCIAL:  

A dimensão social está associada aos indicadores que permitem avaliação de fatores essenciais 

à vida humana, fatores que avaliam a qualidade de vida e justiça social em plano nacional. 

Através dos indicadores sobre a população, trabalho, rendimento, educação, segurança e 

habitação é possível analisar os avanços, retrocessos ou estagnação dessas condições de vida 

da sociedade brasileira (IBGE, 2015).  

Brasil:  

A desnutrição infantil é um dos assuntos mais tocantes da dimensão social, nutrição e 

alimentação é um direito humano básico. Geralmente, este fator está interligado a condições 

precárias de vida. No Brasil, a desnutrição total em crianças menores de 5 anos de idade tem 

diminuído consideravelmente, os últimos dados são de 2008-2009 e o percentual registrado foi 

de um pouco mais de 2% (IBGE, 2015). 

Os indicadores relacionados à saúde básica são um campo informativo que permite 

entender a tendência da conquista e manutenção da qualidade de vida da população, requisito 

essencial para avançar com o desenvolvimento sustentável. Os brasileiros avançaram em 

relação aos estabelecimentos de saúde e postos de trabalho médico, no entanto os leitos para 

internação estão cada vez mais disputados entre os habitantes (IBGE, 2015). 

Os dados obtidos em relação aos indicadores de adequação de moradia mostram que 

mais 30% da população brasileira que possui domicílios particulares permanentes não possui 

condições de moradia adequadas e nem estão sob os critérios de adequação (IBGE 2015). 

  

Suécia: 

A Suécia apresenta infraestrutura que possibilita acesso a serviços básicos como água 

potável para toda a população e 99,3% dos domicílios estão supridos com os serviços de 

saneamento básico. Com base em projeções estimadas pela ONU, menos de 2,5% da população 

sueca sofre com a permanência de desnutrição, no sentido de ingestão insuficiente de alimento. 

Esse dado é o mesmo para os anos de 2015, 2017 e 2018 (STATISTICS REVIEW, 2021). 

As taxas de desemprego da Suécia reduziram de 2015 para 2017, no entanto, em 2019, 

houve um acréscimo de um décimo no percentual total da população entre 16 e 64 anos. 
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Equidade de gênero ainda é um desafio para os suecos, sendo estes uns dos temas que mais 

sofrem resistência sistemática no país. Além disso, as mulheres ainda possuem uma renda 

líquida significativamente inferior à dos homens (STATISTICS REVIEW, 2021). 

Em termos de educação, a Suécia vinha em uma tendência negativa, com o grau de 

desempenho dos estudantes em uma decrescente. No entanto, de 2015 para 2018 houve uma 

mudança na forma de se analisarem os dados, com alto grau de exclusão, e os resultados acerca 

da proficiência em literatura, matemática e ciências dos jovens suecos retornaram aos níveis de 

2006 (STATISTICS REVIEW, 2021). 

 

7.3. DIMENSÃO ECONÔMICA: 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável associados à dimensão econômica são aqueles 

que se preocupam com a eficiência dos processos, em fazer o uso correto dos recursos naturais, 

detendo o seu esgotamento e o garantindo para as gerações atuais e futuras a possibilidade de 

utilizá-lo. Preocupa-se com a geração e o gerenciamento dos resíduos, ao uso de energia e 

também sobre o desempenho macroeconômico e financeiro do Estado. Os indicadores 

permitem avaliar como está o avanço com a mudança nas estruturas de consumo que, agora, 

tendem a uma reprodução econômica sustentável a longo prazo (IBGE, 2015). 

Brasil: 

 Os indicadores relacionados ao PIB per capita brasileiro até o ano de 2011 esteve 

majoritariamente em uma crescente, no entanto quando analisa-se a distribuição regional deste 

PIB, as regiões Norte e Nordeste ficam muito atrás das outras regiões e da média nacional. Em 

relação ao balanço comercial, o Brasil quase zerou em relação ao saldo comercial, ainda se 

exporta mais do que importa, mas a diferença não é expressiva no ano de 2013 (IBGE, 2015). 

 No âmbito da matriz energética, o Ministério de Minas e Energia, em 2021, aponta que 

quase 50% da energia produzida no Brasil é de fonte renovável (ENERGIA RENOVÁVEL 

CHEGA A QUASE 50% DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA, 2021). O Brasil tem 

grande potencial na área de energia, pois o território é extenso, muitas opções de energia podem 

ser instaladas no Brasil. O investimento em pesquisas e desenvolvimento nesse setor poderia 

ser maior para melhorar a matriz energética brasileira. 
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Suécia: 

 No período anterior à pandemia, o PIB da Suécia era crescente, com ótimos resultados. 

Com a pandemia houve uma contração em 2,8% em 2020. O consumo de materiais da Suécia 

é alto, pois os recursos naturais são diversificados, ao aumentar o PIB, esse consumo diminui. 

Além disso, considera-se a Suécia como um país de bom dinamismo e diversidade econômica 

(STATISTICS REVIEW, 2021). 

 Em termos de indústria, modernização e inovação, a Suécia apresenta bons resultados, 

mas podem ser fortalecidos. Além disso, o setor de transporte apresenta um histórico de 

esforços bem sucedidos de segurança. Os desafios neste âmbito é fazer da inovação uma 

ferramenta de resolução das problemáticas sociais e colocar o país em um patamar de 

competitividade e sustentabilidade a longo prazo metas (GOVERNO DA SUÉCIA, 2021). 

 A Suécia se destaca com porcentagem de participação da energia renovável no consumo 

total de energia, com um percentual superior a 50% desde 2015, além de aumentar 

consideravelmente os fluxos financeiros destinados a pesquisas e desenvolvimento de energia 

limpa e de energia renovável. Em 2015 era de 61 SEKm (SEK é a coroa sueca), em 2016 mais 

que duplicou, resultando em 175,5 SEKm, e em 2019 chegou a 721,7 SEKm (STATISTICS 

REVIEW, 2021). 

 

7.4. DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 

A dimensão político-institucional está associada às implementações de políticas públicas 

empregadas pelo governo e os esforços da sociedade para promover o desenvolvimento 

sustentável em âmbito local. Os indicadores atrelados a essa dimensão são de difícil mensuração 

e possuem poucos dados estatísticos, sendo assim, um dos indicadores que mais apresentam 

lacunas, como por exemplo a participação da população e das empresas na formulação e 

implementação de políticas (IBGE, 2015). 

 

Brasil: 

 Anteriormente, na seção 2.2, em que é falado um pouco acerca das políticas 

institucionais brasileiras após alguns encontros internacionais, foi observado que o 
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comportamento do Brasil antes da década de 1980 era de preocupação local em usar os recursos 

da melhor forma e que isso trouxesse crescimento econômico. Com a Constituição de 1988, 

percebe-se um marco de mudança das estratégias de desenvolvimento abordadas pelo Brasil. 

Nota-se uma crescente participação civil no que diz respeito às políticas institucionais. 

 Entre 1990-1999, o número de Atos Multilaterais relativos ao meio ambiente foi o maior 

em comparação com a década de 1980 até os dias atuais, justamente quando ocorreu a Rio-92 

(IBGE, 2015). 

 O respaldo legislativo brasileiro para com a proteção ambiental é rigoroso, mas isso não 

significa que na prática as normas e legislações são respeitadas integralmente. A região nordeste 

aparece novamente em destaque negativo quando comparada às legislações específicas 

ambientais das outras regiões e da média nacional (IBGE, 2015). 

 No tocante a investimentos nacionais em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) em 

termos do PIB, os percentuais de investimento brasileiro, no século XXI, ficou em torno de 1-

1,25%, deixando a desejar (IBGE, 2015). 

 Os IDS abrangem de maneira branda a dimensão cultural e a coloca agregada aos 

indicadores associados à dimensão institucional. Visto isso, o relatório do IBGE de 2015 sobre 

os IDS e as informações da plataforma SIDRA (2017) mostram que as regiões sudeste e 

nordeste apresentam mais bens inscritos como patrimônio material no livro do Tombo (1938-

2012). Os métodos de avaliação cultural são muito superficiais, não abrangendo muitos dados 

culturais. 

 

Suécia: 

 Como já mencionado anteriormente, a participação da Suécia em relação às políticas 

internacionais é alta. Os suecos colaboram para o desenvolvimento de países de baixa renda e 

média renda, investindo em pesquisas. Seguindo os passos do Governo, os suecos são proativos 

nesse âmbito, com destaque nas eleições. Contudo, a democracia ainda é questionada por um 

grupo relativamente grande que participa ativamente nos debates públicos metas (GOVERNO 

DA SUÉCIA, 2021). 

 No ranking internacional dos países menos corruptos, a Suécia tem uma posição de 

destaque, ocupando o quarto lugar desde 2017 a 2020. Ademais, dados do índice de 
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Prosperidade da Legatum classificou o governo sueco como um dos mais eficazes do mundo. 

Faz parte do espectro de desafios a serem solucionados pelos suecos na dimensão institucional: 

não permitir que vozes democráticas sejam silenciadas e diminuir os casos de violência nos 

seus mais diversos campos metas (GOVERNO DA SUÉCIA, 2021). 

No âmbito cultural não foram encontrados dados sobre a Suécia. 

 

8. CONCLUSÃO 

A linha cronológica apresentada, inicialmente, foi de grande importância para a 

elucidação da construção do entendimento evolutivo acerca do que o meio ambiente, o recurso 

natural, o desenvolvimento e o progresso significam e de que maneira conciliar todos eles em 

benefício da qualidade de vida humana. As conferências da ONU se mostraram essenciais para 

a ação ambiental global. Elas possuem um papel de compromisso com os planos de ações 

propostos, que sempre são recolocados em discussão na intenção de aprimorá-los. 

Foi um longo processo até desassociar a ideia que surgiu com a Revolução Industrial de 

que o meio para o progresso de uma nação só poderia ocorrer através da exploração 

inconsciente dos recursos e dos avanços tecnológicos para obter crescimento econômico e, só 

assim, ser possível desenvolver um país, negligenciando outras dimensões do desenvolvimento, 

como as sociais e as ambientais. 

Quando a academia científica consegue desenvolver novas concepções do 

funcionamento da natureza e chamar atenção para a preocupação com a limitação dos recursos 

naturais b, que poderá colocar em risco a vida humana, passa-se a elaborar estudos para 

compreender ainda melhor como as ações antrópicas afetam o meio. Com isso em pauta, os 

Estados que participaram da Conferência de 1968 sobre os recursos da biosfera entenderam que 

seria necessário um plano de ação internacional para deter o colapso ambiental. 

O modo pelo qual os países do Norte, desenvolvidos, lidaram com as resoluções da 

primeira Conferência da ONU sobre o tema, na Suécia, foi de superioridade em relação aos 

menos desenvolvidos. Como os primeiros estavam em posição de conforto, mudar o modo 

como agem para se adequar aos limites da natureza se mostrava muito desvantajoso. Então os 

Estados ‘desenvolvidos’, em sua maioria, colocaram a responsabilidade da mudança nos países 

emergentes. 
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Destaca-se também a forma como alguns dos países em desenvolvimento, que 

buscavam crescimento econômico comparável aos países do Norte, consideram as proposições 

um atraso e, portanto, num primeiro momento não aderiram aos programas em âmbito nacional 

para realizar mudanças no sentido que foi proposto na Conferência de Estocolmo. Entre esses 

países está o Brasil. 

No campo dos modelos desenvolvimentistas, muitas propostas surgiram como 

alternativas de atuações que conciliassem o uso dos recursos naturais, desenvolvimento e vida 

humana. Antes de ter esse movimento atual para a implementação do desenvolvimento 

sustentável, surgiu o conceito Ecodesenvolvimento em 1973 pelo economista Ignacy Sachs. 

O ecodesenvolvimento se diferencia do desenvolvimento sustentável no fluxo de 

atuação dos planos de ação de cada modelo desenvolvimentista. O ecodesenvolvimento prioriza 

as transformações locais, com o auxílio da sociedade local, respeitando suas individualidades 

culturais e ecológicas, procura promover um desenvolvimento pautado nas 5 dimensões da 

sustentabilidade: social, econômica, espacial, cultural e ecológica. 

Já o desenvolvimento sustentável se apresenta como programas de ações internacionais 

que devem ser refinados para ser inseridos nos países, posteriormente refinados novamente 

atendendo às demandas de uma região até chegarem a uma adaptação que se enquadre aos 

municípios. Isso não significa que para o desenvolvimento sustentável as necessidades locais 

são menos importantes, mas sim que, para implementar globalmente o DS, se faz necessário 

reunir as demandas ambientais comuns. 

 O Relatório Brundtland foi importante para a contextualização e para conceituar o 

desenvolvimento sustentável como aquele que se preocupa com que as gerações atuais e futuras 

tenham a possibilidade de acesso aos recursos e que possam se desenvolver. Nesse quesito, o 

ecodesenvolvimento se assemelha ao DS. No entanto, as dimensões associadas ao DS neste 

Relatório eram apenas as sociais, ambientais e econômicas. 

 A Rio-92, o foro mundial mais importante já realizado, foi essencial para ampliar as 

dimensões associadas ao DS, sendo acrescentadas as dimensões político-institucionais e 

culturais. A Agenda 21, um dos documentos produtos dessa Conferência, foi muito importante 

para alinhar as estratégias usadas para implementar o DS. 

 Para o Brasil, a Eco-92 teve mais uma importância: mostrar o comprometimento 

brasileiro com as pautas ambientais e para com a implementação do DS. Uma vez que 
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anteriormente havia se mostrado contrárias às resoluções dos encontros internacionais, 

persistindo no modelo de desenvolvimento através do crescimento econômico obtido com a 

exploração sem medida dos recursos naturais. 

Ao contrário do Brasil, a Suécia sempre se apresentou muito ativa com as temáticas 

propostas nos encontros ambientais, ou seja, os suecos tentavam promover planos de ação na 

direção do que foi proposto nos documentos internacionais. Assim ela permanece até os dias 

atuais. 

 A iniciativa voluntária Pacto Global da ONU, o investimento ESG e o modelo 

econômico: Economia Circular são exemplos do modo como a economia e o meio ambiente 

podem e devem caminhar juntos rumo ao desenvolvimento preocupado em atender as 

necessidades atuais e das gerações futuras. 

A Agenda 2030, importante para a implementação do DS, ao propor os indicadores de 

desenvolvimento sustentável (IDS), promoveu um aprofundamento de como esse modelo de 

desenvolvimento estava sendo implementado ao redor do mundo. Antes, os parâmetros de 

avaliação eram mais rasos, pouco intuitivos e com muitas lacunas. Os IDS propostos pela ONU 

ajudaram a melhorar esse instrumento de avaliação. 

 Neste trabalho, ao escolher os IDS como parâmetro de comparação entre a 

implementação do DS de um país modelo (Suécia) e o Brasil, verificou-se que essa ferramenta 

ainda é muito falha. Os melhores resultados dos indicadores para o país europeu eram 

esperados, pois está de acordo com o comportamento ao longo dos anos desde a proposição do 

modelo de desenvolvimento. No entanto, os IDS sem uma contextualização local não 

proporcionam uma classificação dos países de maneira objetiva.  

 Foram observadas muitas lacunas a serem supridas para demonstrar de maneira mais 

eficiente os avanços realizados pelas nações em relação à introdução do DS. O parâmetro 

cultural quase não foi possível ser avaliado (em relação à Suécia não foram encontrados dados). 

 A dimensão cultural é a que está mais atrasada em relação à sua relevância para 

promover o Desenvolvimento Sustentável. Portanto, se mostra um tema que deve ser debatido 

nos próximos encontros internacionais, para assim, direcionar a atuação desse âmbito.  
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