
Will Ste�en e Hazel Henderson: 
“O conceito de PIB deve ser 
alargado para além do dinheiro 
e incluir o ambiente, a saúde 
e a educação”

Bem-vindos a “Conversas no Limite”. Hoje vamos ter uma conversa com duas 
pessoas muito brilhantes: Hazel Henderson e Will Ste�en. Hazel Henderson é a 
fundadora da organização Ethical Markets Media, criadora e produtora 
co-executiva de series de TV. É uma futurista britânica, economista da evolução e 
colunista de renome internacional, consultora em desenvolvimento sustentável e 
autora de vários livros. Will Ste�en é um destacado especialista norte-americano 
em alterações climáticas e cientista do Sistema Terrestre. Professor Emérito da 
Escola Fenner de Ambiente e Sociedade da Universidade Nacional da Austrália 
(Camberra), Will Ste�en é também membro do Conselho para o Clima da Austrália, 
investigador do Centro de Resiliência de Estocolmo (Suécia) e copresidente da 
Comissão Científica da Casa Comum da Humanidade (Portugal). 

Vamos falar sobre a maneira como se podem gerar novos sistemas e o que isso 
significa. Essencialmente, vamos debater os próximos passos da Humanidade. Os 
sistemas que temos neste momento não são tão eficientes como poderiam ser. 
Há muita degradação ambiental que acontece devido ao elevado nível de 
consumo da população. E o passo seguinte é descobrir como mitigar este impacto 
no ambiente, assegurando ao mesmo tempo que é mantido algum tipo de 
inovação e crescimento. É um tópico realmente difícil, não tenho a certeza de 
qualquer pessoa tenha uma resposta, mas espero que venhamos a ter novas 
ideias. E, como de costume, alguns apelos à ação no final desta conversa. 

MAX WINPENNY
MAHB -The Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere
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1/  Porque é que as pessoas estão preocupadas com o 
estado da Terra neste momento?
       

2/  Hazel, quer comentar também os incêndios na América 
e o seu impacto?
       

WILL STEFFEN
Porque as pessoas estão a ver e a experimentar instabilidades, mudanças rápidas e 
acontecimentos extremos em várias áreas. O clima é óbvio, estamos a desestabilizar 
rapidamente o sistema climático. E isso está a conduzir a eventos extremos, como os incêndios 
que vivemos na Austrália. Ou os tufões, inundações, ondas de calor, etc. Mas, apesar de ficar um 
pouco em segundo plano em comparação com as alterações climáticas, estamos também a 
degradar a biosfera a um ritmo talvez ainda mais rápido e mais profundo do que o sistema 
climático. É bastante claro agora que estamos no sexto grande evento de extinção da história da 
Terra. Mas é a primeira vez que é impulsionado por uma espécie biológica. Já vimos tudo isto 
aqui na Austrália há apenas um ano, com o grande incêndio que destruiu cerca de 21% das 
florestas do leste do país.
Causou enormes danos psicológicos a pelo menos metade da população australiana, por 
imagens de cangurus em chamas, tentando sair do mato e ardendo para a morte. Cerca de 500 
australianos morreram devido às chamas ou à inalação de fumo. Por isso, foi uma grande 
chamada de atenção na forma como olhamos para o ambiente à nossa volta e para todo um 
sistema que está integrado. 
E após aquele incêndio tivemos grandes tempestades que destruíram praias ícones da costa 
oriental da Austrália. E tivemos precipitação excessiva após a seca e inundações em grande 
escala. Por isso, foi um enorme despertar para estes problemas e muita discussão sobre o 
caminho que o país está a tomar. Tomámos a floresta como garantida, mas agora desaparece 
através de limpeza por ação humana e através de secas, inundações, incêndios, etc. Assim, há 
um sentimento real de que algo maior do que nós, algo maior do que este pequeno continente 
do Sul está de facto a acontecer. 
E chamada de atenção não é única, porque as pessoas na Califórnia e no Oregon, nos EUA, 
experimentaram algo semelhante aos incêndios que sofremos. No Sul da Ásia o Bangladesh está 
a ser assolado por ciclones, o nível do mar está a subir e há solos onde já não se consegue 
cultivar arroz. Por isso, basta dar a volta ao planeta. E penso que as pessoas estão a acordar 
para o facto de que existe uma mudança no Sistema Terrestre como um todo que estamos agora 
a experimentar.

HAZEL HENDERSON
Existe uma perceção das alterações climáticas mesmo nos EUA, onde tivemos expostos a uma 
lavagem ao cérebro com a desinformação das grandes empresas durante duas décadas, na sua 
maioria proveniente da indústria dos combustíveis fósseis.  O nível de perceção tem subido, seja 
devido aos incêndios na Califórnia, às cheias no Midwest, à subida do nível do mar na Costa 
Leste, aos furacões. Há um impacto no setor imobiliário, os preços junto às praias estão a descer 
e o sistema está a responder muito lentamente. Mas agora as sondagens dizem que a maior 

parte dos americanos acredita nas alterações climáticas e nos desastres que trazem consigo. Por 
isso, estamos a avançar para a fase seguinte da sensibilização. E o que está a ocorrer 
atualmente nos EUA é o colapso de um sistema de valores errados que foi imposto a este país 
pelos oligarcas libertários, pelas grandes fortunas, pelas pessoas que dirigem a nossa política. E 
estamos a ver uma quebra no velho consenso social e há um novo consenso que temos vindo a 
seguir, mesmo nos mercados bolsistas. As agências de notícias como a Bloomberg, a Green, a 
Reuters, a revista “The Economist” estão todas a cobrir agora estes assuntos relacionados com o 
ambiente. E dizem que a era dos combustíveis fósseis está a chegar ao fim.



4/  Mas em termos do clima, Will, a Terra passa por estes ciclos 
naturais de calor e frio. Porque é que os impactos vão ser tão 
graves e diferentes do que aquilo que antes aconteceu na 
história da Terra?

WILL STEFFEN
Se olharmos para a história mais recente que é relevante para os seres humanos, os últimos 1,2 
milhões de anos, o tempo que já estivemos no planeta, tem razão, a Terra tem um ciclo entre 
eras glaciares, fases frias, e curtas eras interglaciares ou condições quentes. A era que tivemos 
até recentemente foi o Holoceno, em que desenvolvemos a agricultura, aldeias, cidades, 
sociedades mais complexas. 
Mas sabemos que deixámos a era do Holoceno, que dura há 11.700 anos, em meados do século 
XX a um ritmo enorme, e entrámos na nova era geológica do Antropoceno. Portanto, isto é algo 
que é completamente invulgar, mesmo na história geológica, porque a única vez que o ambiente 
planetário mudou tão rapidamente nos 4,5 mil milhões de anos da história da Terra foi quando 
um meteorito a atingiu, acabando com os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Assim, o 
ritmo a que nós estamos a emitir CO2 para a atmosfera é 1000 vezes mais rápido do que tudo o 
que já vimos no passado, a temperatura aumenta centenas de vezes mais depressa do que as 
oscilações normais. No passado, estas oscilações entre frio e calor eram excecionalmente lentas. 
Agora as coisas estão a mudar tão depressa que a biosfera não consegue acompanhar este 
ritmo. É por isso que estamos a ver todos estes incêndios e extinções conduzidos pelas 

HAZEL HENDERSON
Existe uma perceção das alterações climáticas mesmo nos EUA, onde tivemos expostos a uma 
lavagem ao cérebro com a desinformação das grandes empresas durante duas décadas, na sua 
maioria proveniente da indústria dos combustíveis fósseis.  O nível de perceção tem subido, seja 
devido aos incêndios na Califórnia, às cheias no Midwest, à subida do nível do mar na Costa 
Leste, aos furacões. Há um impacto no setor imobiliário, os preços junto às praias estão a descer 
e o sistema está a responder muito lentamente. Mas agora as sondagens dizem que a maior 

3/   Então o que levou o planeta a este estado?

       HAZEL HENDERSON
Tem sido uma espécie de prisão conceptual onde temos estado. E também o efeito de 
diferentes ideologias sobre raça e casta. E o género tem sido extremamente importante, porque 
houve uma tempestade de reprodução, onde a população humana disparou. O que significa que 
as mulheres terão de deixar de ter tantos filhos, e isto só pode acontecer nos países que 
oprimem as mulheres e não permitem o uso de contracetivos. A maioria das mulheres, quando 
se tornam conscientes e têm acesso a mais educação não querem ter muitos filhos. Este tem 
sido um assunto tabu, particularmente por causa da religião, mas as mulheres têm um papel 
muito especial neste momento.
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parte dos americanos acredita nas alterações climáticas e nos desastres que trazem consigo. Por 
isso, estamos a avançar para a fase seguinte da sensibilização. E o que está a ocorrer 
atualmente nos EUA é o colapso de um sistema de valores errados que foi imposto a este país 
pelos oligarcas libertários, pelas grandes fortunas, pelas pessoas que dirigem a nossa política. E 
estamos a ver uma quebra no velho consenso social e há um novo consenso que temos vindo a 
seguir, mesmo nos mercados bolsistas. As agências de notícias como a Bloomberg, a Green, a 
Reuters, a revista “The Economist” estão todas a cobrir agora estes assuntos relacionados com o 
ambiente. E dizem que a era dos combustíveis fósseis está a chegar ao fim.

alterações climáticas, bem como o impacto direto nos seres humanos. E é por isso que estamos 
a ver a sociedade humana a começar a lutar para acompanhar as mudanças no sistema que nós 
próprios desencadeámos, porque a transição para condições mais quentes é muito rápida e 
drástica.



5/  Agora, um dos principais mecanismos de que as pessoas falam
para explicar o que se está a passar é o consumo excessivo de 
recursos naturais devido ao crescimento da população mundial. 
E o capitalismo como um todo é apontado como sendo uma das 
causas da degradação ambiental. Nesse sentido, muitas pessoas 
podem dizer que a responsabilidade é do mercado livre mas, em 
última análise, o capitalismo deu-nos muitos benefícios, encoraja 
o crescimento e incentiva a inovação. E, por exemplo, a vacina 
contra a Covid-19 surgiu tão rapidamente que poderia ser um 
resultado do capitalismo. Será o capitalismo o problema, Hazel, 
será o mercado livre?

WILL STEFFEN
Se olharmos para a história mais recente que é relevante para os seres humanos, os últimos 1,2 
milhões de anos, o tempo que já estivemos no planeta, tem razão, a Terra tem um ciclo entre 
eras glaciares, fases frias, e curtas eras interglaciares ou condições quentes. A era que tivemos 
até recentemente foi o Holoceno, em que desenvolvemos a agricultura, aldeias, cidades, 
sociedades mais complexas. 
Mas sabemos que deixámos a era do Holoceno, que dura há 11.700 anos, em meados do século 
XX a um ritmo enorme, e entrámos na nova era geológica do Antropoceno. Portanto, isto é algo 
que é completamente invulgar, mesmo na história geológica, porque a única vez que o ambiente 
planetário mudou tão rapidamente nos 4,5 mil milhões de anos da história da Terra foi quando 
um meteorito a atingiu, acabando com os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Assim, o 
ritmo a que nós estamos a emitir CO2 para a atmosfera é 1000 vezes mais rápido do que tudo o 
que já vimos no passado, a temperatura aumenta centenas de vezes mais depressa do que as 
oscilações normais. No passado, estas oscilações entre frio e calor eram excecionalmente lentas. 
Agora as coisas estão a mudar tão depressa que a biosfera não consegue acompanhar este 
ritmo. É por isso que estamos a ver todos estes incêndios e extinções conduzidos pelas 

HAZEL HENDERSON
Os mercados e o dinheiro estão muito dentro do ADN cultural humano desde há milhares de 
anos. O historiador Karl Polanyi salientava que é apenas quando os mercados e o dinheiro 
passam do nível local - onde as relações de confiança são possíveis e predominam os valores 
locais - para o nível nacional e depois para a escala global - quando emerge a grande 
acumulação de dinheiro e de recursos - que o problema começa. 
E o que descobrimos agora é que o tipo particular de globalização que tivemos, a começar por 
Reagan e Thatcher nos anos 80, foi baseada na ideia de privatizar tudo e de criar aquilo a que 
eu chamo um casino global. E no casino global, onde há apenas pura especulação, a confiança 
não se mantém, não se pode aumentar a sua escala a partir da realidade dos mercados locais. 
Portanto, foram as ilusões de abstração que causaram o problema. 
No seu livro “Homo Deus”, o historiador israelita Yuval Harari diz que a única forma de organizar 
populações a esta escala é através de mitos e histórias, sejam elas histórias religiosas, ou o que 
ele chama o maior mito de todos, o mito do dinheiro. Temos de nos libertar desta prisão 
conceptual e perceber que o dinheiro não é riqueza. E muitas pessoas estão a acordar para esta 
realidade. 
Produzi um programa de televisão, que tem estado a passar nas estações da PBS nos EUA, 
chamado "The money fix", onde olhamos para a política de criação de dinheiro e concessão de 
crédito e como caiu em mãos privadas na banca, que é na verdade apenas um exercício de 
poder. E contrastamos tudo com a economia da Natureza, que é toda baseada em 
reciprocidade, em troca circular de todos os elementos, como descreveremos no programa de 
forma tão bonita.
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drástica.



6/  Quando falamos de países desenvolvidos, as taxas de 
natalidade são relativamente baixas. Mas para chegar aí, um certo 
nível de consumo aconteceu. E crescimento económico associado 
a degradação ambiental aconteceu. A desflorestação, por exemplo, 
teve impacto em locais como o Reino Unido de forma maciça. 
E uma família de três pessoas nos EUA terá um impacto muito 
maior ou uma pegada de carbono na Terra do que uma família de 
três pessoas num país em desenvolvimento. Como se pode 
aumentar o nível de vida sem ter de passar exatamente pelos 
mesmos ciclos de crescimento dos países ocidentais, que não só 
conduziram a um nível insustentável de consumo, como também 
encorajaram coisas como uma baixa taxa de natalidade?

WILL STEFFEN
Sim, Hazel, a questão crítica que levanta aqui é que quando se opera qualquer economia à 
escala local - e os indígenas australianos têm vindo a fazer isso desde há 65.000 anos - há a 
necessidade de manter o ecossistema local em boas condições, porque dependemos 
inteiramente dele. Quando os europeus aqui chegaram, a Austrália era um continente vasto e 
bem gerido, com abundante vida selvagem, ecossistemas estáveis, etc. Ou seja, a questão da 
escala é realmente importante. 
O segundo ponto importante que quero referir é esta questão de população versus consumo. há 
cerca de 20 anos, quando estava a trabalhar num grande programa científico internacional, 
tentámos quantificar o impacto da combinação entre população, consumo e tecnologia a nível 
global. E descobrimos que as 20% das pessoas ricas, os países da OCDE, foram responsáveis 
por 75% do aumento do consumo com impacto no planeta. O consumo per capita é 
extremamente importante. E “consumir mais, consumir mais” é o motor do sistema neoliberal 
"consumir mais, consumir mais" e o que está em última análise a degradar a biosfera, aumentar as 
emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, alterar o clima, etc.

WILL STEFFEN
É um mito que é necessário aumentar o consumo para baixar a taxa de natalidade. A Hazel pôs o 
dedo na ferida, ao dizer que o estatuto da mulher é, na verdade, mais importante do que o 
consumo. Um bom exemplo disso é o de dois países africanos, o Quénia e a Tanzânia, que têm 
fronteira comum e praticamente o mesmo rendimento per capita, mas a taxa de natalidade da 
Tanzânia& está reduzida a 2 a 2,5 filhos por mulher, enquanto no Quénia é de 4 filhos por 
mulher. Porquê? Porque foi feito um enorme esforço para educação na Tanzânia, incluindo 
raparigas e mulheres. E assim, antes de terem aumentado o consumo ou o crescimento da 
economia, na Tanzânia mudaram o sistema educativo e o estatuto das mulheres, em grande 
parte devido a Julius Nyerere, que foi presidente do país até 1985. 
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7/  Portanto estamos a falar da educação e dos direitos das 
mulheres como uma base fundamental para a mudança 
sistemática da sociedade, para que os países se possam 
desenvolver e melhorar o seu nível de vida. Quais são então 
os próximos passos? Qual é a mudança no sistema que vai 
fazer isso acontecer?
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HAZEL HENDERSON
Experimentei isso em primeira mão na primeira Cimeira da Terra em Estocolmo, em 1972, como 
repórter, a ouvir Paul Ehrlich, quando falou pela primeira vez sobre toda a questão da população 
e os representantes dos países africanos a protestarem. E tenho estado frequentemente na 
China a convite do Conselho de Estado, desde 1986, e falado em grande parte dos seus 
institutos. E falo sempre nesta questão, é cerca de 60 vezes maior o fardo sobre o planeta 
quando nasce uma criança americana, do que quando nasce uma criança chinesa. E esta ideia 
ficou muito no debate climático, onde havia os países de Nível 1, os países da OCDE, 
responsáveis por toda a poluição e elevados níveis de consumos, e pela maior parte das 
emissões de CO2 na atmosfera. Mas eu era muito a favor dos países de Nível 2, que não iam ser 
autorizados a consumir ou a poluir, porque os países desenvolvidos tinham ocupado todo o 
espaço. 
Na Conferência Mundial das Mulheres organizada pela ONU em Pequim em 1995, Hillary Clinton 
disse que "de uma vez por todas, não há diferença entre os direitos das mulheres e os direitos 
humanos". Mas hoje ainda temos os países muçulmanos e católicos onde as mulheres não têm 
controlo sobre os seus corpos. Grande parte da luta é sobre este problema e as mulheres estão 
agora a ganhar, mesmo na questão do controlo de natalidade. De uma forma ou de outra, as 
mulheres vão acabar por ganhar. Um dos meus colegas do Clube de Roma, Ashok Khosla, fez 
um estudo em que descobriu que, se desse às mulheres rurais em todos os países em 
desenvolvimento um painel solar com a luz elétrica, livros, oportunidades de ter negócios locais 
e pequenos empréstimos, poderiam ser evitados 3 milhões de nascimentos por ano.

HAZEL HENDERSON
Se olharmos para os países nórdicos, onde todos têm ou já tiveram mulheres primeiras-ministras, 
não obtivemos ainda uma paridade total de género, mas sempre que há uma maioria de 
mulheres nos parlamentos e na liderança das grandes empresas, verifica-se que são mais bem 
geridas para todos os “stakeholders” do que apenas pelos acionistas e financiadores.  E é assim 
que acontece uma mudança na política económica. 
Vou dar um exemplo. Tenho trabalhado muito na mudança do PIB e fui a uma conferência da 
Comissão Europeia em Bruxelas em 2007 sobre o tema “Para além do PIB”. E disse aos 
comissários europeus que devíamos fazer um inquérito porque tinha a certeza absoluta de que 
as pessoas comuns compreendem que o PIB tem de ser expandido para além do dinheiro, 
dados e transações monetárias, para dados científicos reais sobre saúde, educação e ambiente. 
E eles disseram: “Oh não Hazel, não há dinheiro suficiente para fazer isso”.
Eu então disse que a minha empresa ia pagar esse inquérito. E assim começámos uma série de 
sondagens em 12 países com a empresa Globescan, e apresentei os resultados no Parlamento 

Europeu. Perguntámos as pessoas de todo o mundo, da Rússia ao Quénia o seguinte: "Com qual 
destas duas declarações mais concorda: o PIB baseado em dinheiro é a melhor forma de medir 
o progresso do seu país; ou o PIB baseado em dinheiro necessita de ser acrescentado com 
estatísticas científicas sobre saúde, educação e qualidade de vida”. E encontrámos em todos os 
países maiorias superiores a 80% concordando com a segunda declaração. Depois fizemos o 
mesmo inquérito em 2009, após o crash financeiro, e o resultado é o mesmo. Fizemo-lo 
novamente em 2013 com idêntico resultado e no que acabámos em 2020, continua a haver uma 
grande maioria de pessoas que querem expandir o PIB da forma que descrevemos na segunda 
declaração. No fundo, o PIB convencional é um preconceito cognitivo, que o economista e 
psicólogo israelita Daniel Kahneman explicou no seu livro “Pensando Depressa e Devagar”, onde 
a designa por teoria induzida pela cegueira, sendo referida em cursos de economia em todo o 
mundo.



WILL STEFFEN
Esta questão é realmente importante, porque nos traz de volta à ciência do Sistema Terrestre. O 
nosso planeta é um sistema, coisa que os povos indígenas de todo o mundo sabem desde há 
muito tempo. Mas é realmente interessante, mais uma vez, aprender com culturas indígenas. Aqui 
na Austrália, ao contrário da Nova Zelândia, temos cerca de 300 grupos linguísticos entre os 
indígenas. Portanto, não podemos aprender uma única língua indígena. Na realidade, a maioria 
dos nossos povos indígenas fala quatro ou cinco. Fora do seu território eles podem não 
comunicar muito bem, mas partilham a mesma filosofia, a mesma forma de gerir a terra e as suas 
sociedades. Por isso, temos muito a aprender com as culturas indígenas de todo o mundo. A 
maioria das pessoas que conheço desprezam-nas, porque pensam que estão muito atrasadas 
em termos de tecnologia. Mas a verdade é que estas culturas estão muito avançadas em termos 
de compreensão da Terra como um sistema, entendendo muito bem como os humanos devem 
interagir com o resto da vida no planeta e respeitá-la. São culturas muito antigas, mas que falam 
sobre a moderna Ciência do Sistema Terrestre, de como o planeta realmente funciona e de 
como devemos respeitar essa forma de funcionar.

WILL STEFFEN
Precisamos de promover ações coletivas e individuais. Mas há algumas coisas que temos de 
fazer como uma comunidade. E aqui a ação local é verdadeiramente importante. Uma das coisas 
que tem sido mais gratificante para mim é trabalhar com o governo local em Camberra (capital da 
Austrália), cidade com quase meio milhão de pessoas. Somos agora 100% renováveis e 
conseguimos realizar este objetivo em nove anos e abaixo do orçamento. E até convencemos 
os economistas mais reticentes do governo local, porque veem as vantagens económicas deste 
resultado. Agora pretendemos legislar para retirar os outros 50% de emissões da economia de 
Camberra até 2045. É importante fazer tudo o que estiver ao nosso alcance a nível individual e 
concordo plenamente com a Hazel quanto a isso. Mas nós humanos somos uma espécie social, 
precisamos também de agir coletivamente. E isto começa em casa, na jurisdição do governo 
local, e isto pode ter um efeito de bola de neve em termos de mudança.
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HAZEL HENDERSON
Sendo vegetariana e amante dos direitos dos animais, se as pessoas pudessem simplesmente 
começar a desfrutar de alimentos e bebidas à base de plantas, libertariam imediatamente uma 
grande quantidade de terras agrícolas hoje utilizadas para pastorear gado e cultivar soja e outros 
produtos para o alimentar, removendo 15% dos gases com efeito de estufa que são produzidos 
pelo gado. Na verdade, os alimentos vegetarianos são deliciosos e há muitas receitas gourmet.  
E tenho trabalhado com um grupo baseado no Reino Unido, uma coligação de investidores 
vegetarianos e protetores dos direitos dos animais que têm 26 biliões de dólares de ativos sob 
gestão, que financiam atualmente 150 startups do setor alimentar em todo o mundo baseadas em 
proteínas e bebidas de origem vegetal. Por isso estão a reduzir o negócio das empresas de 
carne. Este será o próximo grupo de ativos irrecuperáveis, tal como os combustíveis fósseis.

8/  Para terminarmos esta conversa quero pedir a cada um de 
vós que recomende uma coisa que as pessoas possam fazer para 
ter um impacto positivo no tipo de mudança de que ambos falaram. 



WILL STEFFEN
Um bom exemplo desta parte do mundo, de como se pode organizar uma sociedade e uma 
economia de forma diferente é a Nova Zelândia com a primeira-ministra Jacinda Ardern, que fez 
um trabalho fantástico de reorientação do país para uma sociedade de bem-estar, reduzindo a 
pobreza infantil, a injustiça racial, etc. A forma como lidou com ataque terrorista às mesquitas de 
Christchurch, onde morreram mais de 50 pessoas, tornou-se famosa em todo o mundo. 
E há outros exemplos nos países nórdicos. Tive o grande prazer de viver durante sete anos na 
Suécia, que mostra como se pode organizar uma sociedade com impostos elevados, mas com 
muitos benefícios sociais. E os suecos votam efetivamente para manter os impostos elevados, 
porque veem bons transportes públicos, boa educação, um sistema de saúde excelente, etc. 
Falharam um pouco no combate à pandemia do Covid-19, mas de um modo geral a sociedade 
funciona muito bem. Portanto, precisamos de olhar para esta ideia de sociedade do bem-estar 
porque representa um bom equilíbrio entre o consumo pessoal e o individualismo, e um melhor 
desempenho na área das alterações climáticas, em termos de gestão dos ecossistemas, que é 
hoje uma grande questão na Nova Zelândia, onde o trabalho com as suas populações indígenas 
está a correr melhor. É espantoso visitar as cidades de Christchurch e de Auckland e ouvir o 
Maori ser falado pelos neozelandeses europeus na rua. Todos os alunos das escolas primárias 
da Nova Zelândia têm de aprender a língua Maori. Portanto, isto é um exemplo de como as 
sociedades podem desenvolver-se de uma forma muito diferente.
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HAZEL HENDERSON
Quero reforçar esta questão, porque depois de ter feito uma digressão a Washington como 
consultora de política científica, percebi que os povos indígenas tinham realmente a ideia certa. A 
maior parte de eles eram adoradores do Sol, nunca foram para a universidade, mas sabiam que 
o planeta era alimentado pelo Sol. E foi extraordinário estar nos corredores do Congresso dos 
EUA e ver todos aqueles idiotas que vocês conhecem, que não entendem que tudo o que 
temos de fazer é capturar energia de forma tão eficiente como as plantas fazem com a 
fotossíntese e com a clorofila nas folhas. Por isso escrevi sobre "a política da era solar, a vida 
para além economia", e o meu bom amigo e físico Fritjof Capra, com quem trabalhei durante 
muitos anos, decidiu também que queria ir para além da física. Assim, ambos acabámos por 
adotar uma perspetiva sistémica, transcendendo todas as diferentes disciplinas de nicho.

HAZEL HENDERSON
Se olharmos para os países nórdicos, onde todos têm ou já tiveram mulheres primeiras-ministras, 
não obtivemos ainda uma paridade total de género, mas sempre que há uma maioria de 
mulheres nos parlamentos e na liderança das grandes empresas, verifica-se que são mais bem 
geridas para todos os “stakeholders” do que apenas pelos acionistas e financiadores.  E é assim 
que acontece uma mudança na política económica. 
Vou dar um exemplo. Tenho trabalhado muito na mudança do PIB e fui a uma conferência da 
Comissão Europeia em Bruxelas em 2007 sobre o tema “Para além do PIB”. E disse aos 
comissários europeus que devíamos fazer um inquérito porque tinha a certeza absoluta de que 
as pessoas comuns compreendem que o PIB tem de ser expandido para além do dinheiro, 
dados e transações monetárias, para dados científicos reais sobre saúde, educação e ambiente. 
E eles disseram: “Oh não Hazel, não há dinheiro suficiente para fazer isso”.
Eu então disse que a minha empresa ia pagar esse inquérito. E assim começámos uma série de 
sondagens em 12 países com a empresa Globescan, e apresentei os resultados no Parlamento 

Europeu. Perguntámos as pessoas de todo o mundo, da Rússia ao Quénia o seguinte: "Com qual 
destas duas declarações mais concorda: o PIB baseado em dinheiro é a melhor forma de medir 
o progresso do seu país; ou o PIB baseado em dinheiro necessita de ser acrescentado com 
estatísticas científicas sobre saúde, educação e qualidade de vida”. E encontrámos em todos os 
países maiorias superiores a 80% concordando com a segunda declaração. Depois fizemos o 
mesmo inquérito em 2009, após o crash financeiro, e o resultado é o mesmo. Fizemo-lo 
novamente em 2013 com idêntico resultado e no que acabámos em 2020, continua a haver uma 
grande maioria de pessoas que querem expandir o PIB da forma que descrevemos na segunda 
declaração. No fundo, o PIB convencional é um preconceito cognitivo, que o economista e 
psicólogo israelita Daniel Kahneman explicou no seu livro “Pensando Depressa e Devagar”, onde 
a designa por teoria induzida pela cegueira, sendo referida em cursos de economia em todo o 
mundo.



Muito obrigado, Hazel e Will, por esta conversa. Penso que com esta entrevista esclareceram 
várias questões sobre as alterações climáticas. E temos mesmo de tomar medidas. 
Concordaram claramente que a educação e os direitos das mulheres são um aspeto central 
para melhorar a nossa relação com a Natureza e a qualidade de vida em muitos países em 
desenvolvimento. E são uma chave para o sucesso económico destes países. Por outro lado, 
as vossas tomadas de posição em torno do vegetarianismo a da redução do consumo de 
carne mostram que há claramente um grande impacto do consumo de carne sobre o 
ambiente. Todos nós podemos promover ações coletivas, mas a verdadeira mudança 
provém, em primeiro lugar, das coisas que podemos fazer individualmente.
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