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“Um livro radical com sólidos argumentos. Plausível e informativo.”
EL PAÍS

Crise financeira permanente. Desigualdade extrema na distribuição da riqueza. Pressão implacável sobre o meio ambiente.
O sistema econômico que rege nossas vidas está falido. Existe
alguma alternativa viável?
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“Brilhante e revolucionário, acessível
a qualquer pessoa. Um livro que vai
mudar o mundo.” THE GUARDIAN

Para a economista Kate Raworth, a resposta é uma drástica mudança de paradigma, a Economia Donut. Analisando os sete
pontos críticos com que a economia dominante nos trouxe à
ruína – do propagandeado mito do “homem econômico racional” à obsessão pelo crescimento ilimitado a qualquer custo –,
ela propõe um sistema no qual as necessidades de todos serão
satisfeitas sem esgotar os recursos do planeta. Para ilustrar esse
ponto de equilíbrio, a autora fez o seu já icônico desenho de
um “donut” – a clássica rosquinha –, que representa o espaço
seguro para a prosperidade humana.
Vencedor do Prêmio Transmission, dado a obras inspiradoras
comunicadas de forma inteligente, este livro é uma bússola
inovadora e radical. Em linguagem clara, fornece as coordenadas para guiar as políticas governamentais, o desenvolvimento
global e as estratégias corporativas – além de estabelecer padrões
atualizados para o que de fato significa sucesso econômico.
Simples, ambicioso e revolucionário, Economia Donut oferece
um modelo econômico original e ousado para responder aos
desafios do século XXI e ampliar os horizontes do pensamento
econômico.
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