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CHINA: país cujo PIB
mais cresce, às custas
da qualidade de vida

Marcelo Piu

PANTANAL:
perda de
biodiversidade,
em função
de atividades
produtivas
não é
contabilizada

Depois de economistas do
mundo inteiro assumirem
abertamente as falhas do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) como
medida comparativa de rique-
za, tudo indicava que a discus-
são sobre novos indicadores
teria destaque na Conferência
do Clima, Rio+20, que aconte-
cerá em junho e terá como te-
ma principal a economia verde.
Logo que o Rascunho Zero da
conferência foi divulgado, na
semana passada, quem está de
olho no tema foi direto conferir
o tópico sobre o PIB no docu-
mento. Veio a surpresa: parece
que, em meio à crise econômi-

ca europeia, o assunto não é
mais prioridade.

Apenas um pequeno tópico
do documento diz: “Reconhe-
cemos as limitações do PIB co-
mo uma medida de bem-estar.
Concordamos em continuar a
desenvolver e fortalecer indi-
cadores complementares ao
PIB que integrem as dimen-
sões econômica, social e am-
biental de um modo balancea-
do. Requisitamos que o Secre-
tário-Geral estabeleça um pro-
cesso em consulta com o Sis-
tema da ONU e outras organi-
zações relevantes”.

O economista José Eli da Vei-
ga, do Núcleo Socioambiental
da Universidade de São Paulo
(USP), que alavanca a discus-

são no Brasil, reagiu com vee-
mência ao documento:

— É estarrecedor que o pri-
meiro rascunho do texto de
resoluções da Rio+20 seja tão
incompetente. A atitude da
própria coordenação dos tra-
balhos preparatór ios da
Rio+20 foi a de fingir que não
viram o relatório lançado pe-
los economistas Stigl i tz ,
Amartya Sen e Fitoussi sobre
as limitações do PIB. Se fosse
apenas o FMI e o Banco Mun-
dial, seria até previsível. O
problema é que a própria
ONU entrou nessa.

O debate sobre a necessida-
de de medir a riqueza de um
país de forma multidimensional
existe desde a década de 1960 e

ganhou terreno ano passado,
por causa da divulgação do re-
latório que resultou de uma co-
missão organizada pelo presi-
dente da França, Nicolas Sarko-
sy, reunindo dois economistas
prêmio Nobel — Joseph Stiglitz
e Amarthya Sen — , além de
Jean- Paul Fitoussi. O estudo
apontou limitações do PIB, en-
tre elas a impossibilidade de
medir impactos ambientais, a
ausência de avaliação de bem-
estar, entre outras. Por exem-
plo, a produção de carros eleva
o PIB, mas o indicador não me-
de a insatisfação de cidadãos
com engarrafamentos. E ativi-
dades como mineração e extra-
ção de petróleo têm peso no
PIB, sem se levar em conta os

prejuízos ao meio ambiente.
O Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea)
acompanha a discussão, mas
ainda não tem esforços locais
para estudar novas formas de
medir riqueza. É notório, po-
rém, entre economistas, que
elevação da produção e cres-
cimento econômico não signi-
ficam necessariamente desen-
volvimento social. É o que ex-
plicou o diretor de Estudos e
Políticas Macroeconômicas
do Ipea Cláudio Amitrano:

— Tomar o PIB como medi-
da de riqueza é uma simplifi-
cação incorreta. Ele não é a
soma das riquezas. Riqueza é
um estoque de recursos acu-
mulado ao longo do tempo. O

PIB mede a produção, os ní-
veis de renda e o volume de
gastos de nações, municípios
e famílias. Mas sua renda acu-
mulada representa todo seu
bem-estar? Não. É a mesma
coisa com o PIB.

Embora o Ipea ainda não te-
nha grupos específicos para
pensar novas medições, Ami-
trano explicou que a institui-
ção tem agido nos últimos
anos para lidar com a comple-
xa tarefa de analisar o fenôme-
no do desenvolvimento. O
Ipea tem estudos que já pen-
sam a pobreza sem analisar
apenas a renda, e a sustentabi-
lidade está sendo incorporada
nos indicadores aos poucos,
especialmente pelo compo-
nente ambiental.

— É preciso descobrir for-
mas de gerar novas estatísticas
que englobem questões sociais
e ambientais. Mas já sabemos
que a agenda ambiental é uma
tendência no mundo. Uma das
tarefas dos líderes de estado
nos próximos anos será incluir
essas questões junto com o
PIB. Só que agora o debate so-
bre a crise econômica domina
tudo, porque a solução é pre-
mente. Desacelerou a discus-
são sobre o PIB.

O presidente do Conselho
Nacional de Segurança Ali-
mentar (Consea), Renato Ma-
luf, economista que pesquisa
a relação entre crescimento
econômico e desenvolvimen-
to social, disse que a ideia não
seria acabar com o PIB. O im-
portante para ele é que as na-
ções assumam que se trata de
uma medida de riqueza enga-
nosa e limitada na hora de
analisar políticas públicas:

— O Brasil foi um dos paí-
ses cujo PIB mais cresceu no
período entre a década de
1930 e 1980. Mas foi também
um dos países onde a desi-
gualdade social mais se agra-
vou no mesmo período. Por
outro lado, agora o PIB do
país cresce menos, e os bene-
fícios sociais têm sido maio-

res. Não dá para desprezar o
PIB, porque é uma boa medi-
da de comparação. Mas nele
estamos presos apenas àquilo
que gera valor monetário. Is-
so precisa ser debatido.

O grande dilema na produ-
ção de novos indicadores é,
no entanto, a forma de colo-
cá-los em prática. Mas, se-
gundo o economista Sérgio
Besserman, presidente da
Câmara de Desenvolvimento
Sustentável e Governança da
prefeitura do Rio de Janeiro,
o importante é deixar de la-
do a ideia de fazer um indica-
dor perfeito:

— Alguns economistas têm
esse fetichismo por um indi-
cador que possa substituir o
PIB. Precisamos ampliar,
olhar o mundo de forma mais
plural. O custo de emitir ga-
ses de efeito estufa tem que
entrar nas mercadorias, e isso
vai mudar toda a economia
atual. Hoje, se você destrói a
floresta amazônica numa ati-
vidade produtiva, você au-
menta o PIB numa boa.

Para Besserman, a combi-
nação de vários indicadores
que meçam sustentabilidade
pode ajudar no problema.
Ele citou exemplos como a
pegada ecológica e os relató-

ONGcria
alternativa

Uma das alternativas
ao PIB foi criada pela
ONG Redefining Pro-
gress . A inst i tu ição
criou o Índice de Pro-
gresso Genuíno (GPI). O
indicador usa um siste-
ma similar ao do cálculo
do PIB, mas acrescenta
informações. Entram no
GPI fatores como traba-
lho doméstico e volun-
tário, exaustão de re-
cursos não renováveis,
poluição, mudanças no
tempo disponível de la-
zer, vida útil de produ-
tos, dependência de ati-
vos estrangeiros, entre
outros.

Além disso, na tenta-
tiva de captar desigual-
dades sociais e de dis-
tribuição de renda, o
GPI cresce à medida
que pessoas mais po-
bres recebem percen-
tual maior da receita na-
cional; e decresce quan-
do esse percentual cai.

rios Estado do Mundo feitos
pelo World Watch Institute
como complementos, além
do Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), criado pe-
lo economista Amarthya
Sen, que faz parte da comis-
são de Sarkozy:

— Aqui no Rio, por exem-
plo, se alguém vive num terri-
tório controlado por milícias
ou pelo tráfico, isso não tem
que entrar no cálculo de bem-
estar? O que estamos vivendo
é um momento em que a so-
ciedade diz “não é só a econo-
mia, estúpido” — disse Bes-
serman, em alusão à frase “É a
economia, estúpido”, popula-
rizada por um marqueteiro da
campanha do ex-presidente
americano Bill Clinton, na dé-
cada de 1990.

Há alternativas que estão
surgindo, não exatamente pa-
ra substituir o PIB por en-
quanto, mas para ajudar a
pensar sobre os limites do in-
dicador. Uma delas é o índice
de Felicidade Interna Bruta
(FIB), que vem sendo aplica-
do em comunidades e até em
municípios. O FIB foi criado
no Butão, país budista que o
utiliza para avaliar o bem-es-
tar de seus cidadãos. Inte-
grante da discussão sobre o

indicador, a futurista Rosa
Alegria explicou que o índice
capta diferenças entre a pros-
peridade econômica e a feli-
cidade dos cidadãos:

— O FIB precisa ser adapta-
do à realidade brasileira. A
ideia não é trazer um índice
budista e simplesmente apli-
cá-lo. Mas ajuda a pensar em
medidas que ultrapassam os
ganhos monetários de um
país ou a renda de um cida-
dão. Há países como a Coreia
do Sul, com o PIB elevado, on-
de o índice de suicídio infantil
é alto. E a China, por exemplo,
cresce poluindo o meio am-
biente e causando doenças à
população. O FIB tenta captar
como as pessoas se sentem.

Para acompanhar a discus-
são, além do relatório Sti-
glitz-Sen-Fitoussi, que está
disponível na íntegra no site
stiglitz-sen-fitoussi.fr, há ou-
tro movimento europeu que
va le se r conhec ido . É o
“Beyond GDP”, em tradução
literal “Além do PIB”, que
busca discutir o tema para
formular novos indicadores
que possam medir qualidade
de vida, recursos naturais,
saúde e até mudanças climá-
ticas. O site do movimento é
beyond-gdp.eu.


