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Desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico?
 

[Só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento

servem à ampliação das capacidades humanas]

 

 Valor, terça 11/03/03

 

Há cerca de trezentos anos foi fundada uma Sociedade da Terra Plana pelos que não acreditavam na

esfericidade do planeta. Ela continua a existir, mas só conta hoje com uma dezena de membros. O mesmo

certamente acontecerá ao grupo (ainda enorme) de economistas e outros cientistas sociais que continuam a

achar que desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico. Até 1990, esse mito ainda contava com

forte álibi, pois era impossível evitar o critério do PIB per capita nas comparações de progresso material,

entre países, regiões ou localidades. Mas, a partir da divulgação anual pelas Nações Unidas (Pnud) de um

Relatório do Desenvolvimento Humano foi ficando cada vez mais nítido que o desenvolvimento está na

maneira como os frutos do crescimento econômico são utilizados pelas sociedades.

 

Só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades humanas,

entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. E são quatro as mais

elementares: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de

vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade. Na ausência destas quatro, estarão indisponíveis

todas as outras possíveis escolhas. E muitas oportunidades na vida permanecerão inacessíveis. Além disso,

há um fundamental pré-requisito que precisa ser explicitado: as pessoas têm que ser livres para que suas

escolhas possam ser exercidas, para que garantam seus direitos e se envolvam nas decisões que afetarão

suas vidas.

 

Dada a impossibilidade de sintetizar todas essas dimensões no indicador que deveria substituir o PIB per

capita como medida de desenvolvimento, a saída encontrada pelo Pnud foi a de contemplar três das quatro

mais elementares capacidades humanas, para as quais a obtenção de razoáveis dados estatísticos se

mostrava factível em quase todos os países: longevidade, escolaridade e renda. Isto não quer dizer,

entretanto, que a falta de indicadores tão cômodos para outras dimensões do desenvolvimento – como a

cívica, a cultural ou a ambiental – deva fazer com que os governantes se acomodem com um desinformado e

ingênuo uso do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), tema aqui abordado em 14 e 21/1. Por isso, é

ótimo que vários Estados brasileiros já estejam adotando índices municipais bem melhores do que o IDH-M,

à exemplo do IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social), elaborado pela Fundação Seade em

1999-2000, por solicitação da Assembléia Legislativa.

 

Há, todavia, outro tipo de embaraço que precisa ser mais discutido para que uma profunda ambigüidade

venha a ser desfeita. Trata-se, evidentemente, da aceitação cada vez mais generalizada de que não basta

desenvolvimento tout court, mas que é necessário que ele seja “sustentável”. Esta é uma aspiração que já



24/01/12 [01]

2/2www.zeeli.pro.br/old_site/artigos_valor/007_2003_03_11.htm

não pode ser considerada incipiente, pois começou a ser introduzida em documentos internacionais a partir

de 1980, passou a ser amplamente conhecida em 1987, com a divulgação do relatório final da Comissão

Brundtland, foi consagrada na Rio-92, e solenemente reafirmada no ano passado, em Johannesburgo, na

Rio+10. Ela traduz essencialmente o desejo de que o desenvolvimento “atenda às necessidades do presente

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. Em

poucas palavras: que possa ser durável.

 

Vistos por este prisma, são anacrônicos mesmo os índices “de terceira geração”, semelhantes ao IPRS, que

mal começaram a superar as insuficiências do IDH. E ainda vai demorar muito para que eles possam vir a

absorver algum razoável indicador dessa tão almejada “sustentabilidade”. Pelo menos é o que indicam três

importantíssimas ferramentas lançadas no ano passado pelo governo federal: GEO Brasil 2002 (Ibama),

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE), e Agenda 21 Brasileira (CPDS). São três referências

imprescindíveis a qualquer discussão sobre o futuro do Brasil, mas que exigirão um bom tempo para que

sejam assimiladas e mais ainda para que possam ter alguma influência substantiva sobre o modo de avaliação

do desenvolvimento. Talvez devido ao seu pioneirismo, os três trabalhos são esforços de: (a) inventariar as

informações existentes sobre o estado do meio ambiente no Brasil, (b) reunir numa única publicação alguns

dos velhos indicadores considerados mais confiáveis, e (c) listar todas as ações prioritárias. Parecem mais

almanaques (em alguns aspectos até divergentes) do que efetivos primeiros passos na direção de algum tipo

de síntese sobre o qualificativo “sustentável”. Pior: juntos eles transmitem uma forte - mas falsa - impressão

de que jamais será possível construir um índice de desenvolvimento sustentável.

 

Um antídoto a esse derrotismo sobre a possibilidade de obter indicadores sintéticos da sustentabilidade do

desenvolvimento é observar o que está ocorrendo em alguns poucos países desenvolvidos, principalmente

nos escandinavos. Por exemplo, na Suécia, onde em meados dos anos 1990 já era possível avaliar a

experiência de utilização de um mesmo kit de “indicadores sócio-ecológicos para a sustentabilidade” por 40

prefeituras e 20 grandes empresas. A formulação desses indicadores se baseou em consenso prévio sobre

princípios que deveriam ser respeitados por uma sociedade sustentável: (a) substâncias extraídas da litosfera

ou produzidas pela sociedade não podem se acumular na ecosfera; (b)  a diversidade e as possibilidades

produtivas não devem diminuir; e (c) precisa ser eficiente e justa a utilização de recursos naturais para o

atendimento das necessidades humanas. A partir desses princípios, uma equipe interdisciplinar de

pesquisadores apoiada pelo Swedish Council for Building Research passou a agregar indicadores em índices

mais adequados aos propósitos práticos das políticas públicas. Uma complexa tarefa que certamente

também será empreendida no Brasil assim que ficarem mais patentes as graves limitações dos almanaques

como respostas ao anseio de desenvolvimento sustentável.
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