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Medir a riqueza de uma pessoa é algo aparentemente simples, se considerarmos apenas o
valor de seu patrimônio em dinheiro e outros bens. Mas como vimos neste Caderno, existem
outros aspectos a serem considerados, como o estilo de vida, a percepção de felicidade e a
qualidade das relações, entre outras coisas. Complexidade parecida surge quando falamos da
riqueza dos países e de seus povos. 

Para viabilizar os trabalhos de planejamento e cooperação internacional foram criadas formas
que permitissem medir e comparar a riqueza e o grau de desenvolvimento dos países e de
suas populações. Apresentaremos aqui algumas dessas formas e veremos como estes dados
se relacionam para um melhor entendimento do mundo e das relações globais Este é um
entendimento fundamental para o consumidor consciente, que conhece e quer usar bem seu
papel de protagonista no mundo globalizado e interdependente.

PIB (Produto Interno Bruto):
É uma forma tradicional de expressar a riqueza de um país e consiste no cálculo do valor total
dos bens e serviços produzidos a cada ano no país. No Brasil, esta medida é realizada sob
responsabilidade do governo federal, conforme critérios estabelecidos internacionalmente. Isto
permite que os PIBs de diferentes países sejam comparados, pois usam todos a mesma metodologia.
O PIB é expresso em dólares e mostra o peso que cada país tem na economia mundial.

PIB per capita:
É o valor do PIB dividido pela população do país, ou seja, o valor médio da riqueza produzida
por cada habitante. Como o PIB mede o total da riqueza, independente do tamanho do país e de
sua população, fica difícil ter certeza se um grande PIB representa um país altamente eficiente
do ponto de vista econômico, ou se é apenas o reflexo de uma grande população ou território.
Com o PIB per capita é possível corrigir esta distorção. (Mas veja que o PIB per capita não
mostra se a distribuição da riqueza é boa ou ruim).

PIB (PPA) per capita:
PPA é a sigla para “Paridade de Poder Aquisitivo” e significa um ajuste sobre  o PIB per capita,
de modo a permitir a comparação entre diferentes países. Isto é necessário porque o poder de
compra do dinheiro é diferente entre um país e outro: o que se pode comprar com U$ 1.000 (mil
dólares americanos) em Nova York é bem menos do que se estivermos no Nordeste do Brasil, por
exemplo. Em outras palavras, para comparar os níveis de riqueza e de pobreza entre habitantes
de países diferentes não basta converter suas rendas para a mesma moeda (dólares americanos,
pelo padrão internacional): é preciso considerar o que as pessoas podem comprar com o dinheiro
que ganham. É por isso que para cálculos e comparações de riqueza entre pessoas de países
diferentes não se usa simplesmente o PIB, e sim o PIB (PPA). 

Índice de Gini: 
Mede a distribuição de riqueza no país. É o resultado de uma fórmula matemática e pode
ter valor entre 0 e 100. Quanto mais próximo de 0, mais uniforme a distribuição de renda.
Quanto mais próximo de 100, mais desigual. Em 2004, o país com melhor distribuição de renda
no mundo era a Dinamarca, com Gini de 24,7. A pior era a da Namíbia, com índice de 70,7.
Dentre os 124 países considerados, o Brasil estava na 117a posição, com Gini de 59,3.

O que é um país rico?
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IDH (Índice de Desenvolvimento Humano):
Procura indicar o grau de qualidade de vida e desenvolvimento da população de um país. O IDH
combina 3 fatores, medidos conforme critérios internacionais e que, em seu conjunto, devem
refletir com boa margem de segurança as condições de vida da população de um país. São eles:
o PIB (PPA) per capita, a Taxa de Alfabetização (percentual de pessoas alfabetizadas na população
total) e a Expectativa de Vida (idade média com que morrem os habitantes do país). Mesmo
que não meçam todos os aspectos relativos às condições de vida (como distribuição de renda,
saneamento básico e percentual de crianças matriculadas nas escolas, por exemplo), presume-se
que de uma forma ou de outra estes acabarão refletidos nos 3 indicadores que compõe o IDH.

Biocapacidade per capita:
Indica a relação entre os recursos naturais de um país e o seu número de habitantes. Todos os
índices que vimos acima medem a riqueza produzida em um país, ou as condições de vida de
sua população, mas nenhum reflete o patrimônio natural do país, ou seja, a capacidade que seu
território tem para suportar a vida humana. Por exemplo, um país com grande parte de seu
território coberto por geleiras ou desertos será capaz de sustentar menos pessoas do que um
país do mesmo tamanho, mas com predominância de terras boas para agropecuária e boa
disponibilidade de água. O mesmo se aplica a países com qualidade de terra semelhante, porém
de tamanhos e/ou populações diferentes. A fórmula para cálculo da biocapacidade é bastante
complexa e ainda não foi adotada pelos organismos oficiais de planejamento internacional, mas
é uma referência cada vez mais aceita. Para saber mais, consulte www.redefinigprogress.org ou
a biblioteca do Centro de Referência Akatu.

Felicidade Nacional Bruta:
Uma das experiências mais comentadas sobre o uso de indicadores não puramente econômicos
(como o PIB) para orientar o governo de um país é o caso do Butão – um pequeno e pobre
país, de 1,5 milhão de habitantes, encravado no Himalaia, entre a China, a Índia e o Nepal.
Ao assumir o comando do país em 1974, o rei Jigme Singye Wangchuck adotou como um dos
principais objetivos de seu governo - a felicidade do povo -, focando suas ações em quatro
pilares: incentivo à cultura, preservação do meio ambiente, independência econômica externa e
bom governo. A quantificação dos resultados em cada um desses pilares ainda é um problema,
mas o fato é que essa experiência tem se revelado muito mais do que um caso pitoresco,
inspirando estudos e comentários em todo o mundo. Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova
Zelândia são alguns países que estão investigando a adoção de indicadores dessa natureza
como parte de seus sistemas de planejamento.

Pegada Ecológica:
Relaciona-se com a biocapacidade e indica quanto de recursos naturais consome cada pessoa
(ou cada país), conforme seu padrão de consumo. Por exemplo, pessoas que andam mais de carro
ou de avião, que produzem mais lixo ou que compram mais produtos têm uma pegada ecológica
maior. Comparando a biocapacidade de um país com a pegada ecológica de sua
população é possível avaliar se aquele é um país que consome conforme suas possibilidades,
ou se está indo além, importando recursos de outras partes do planeta para sustentar seu estilo
de vida. Vendo o conjunto da população e da biocapacidade de todos os países é que podemos
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avaliar se a humanidade como um todo está consumindo em equilíbrio com o que a Terra
pode prover, ou se está indo além, na direção do esgotamento. Como no caso da Biocapacidade,
os cálculos aqui também são complexos e ainda não adotados pelos organismos oficiais de
planejamento. Para saber mais, acesse www.redefinigprogress.org, ou pesquise no site do
Instituto Akatu (www.akatu.org.br).

Segundo a metodologia adotada até 2004, estimava-se que a pegada ecológica da humanidade
era 20% maior do que a biocapacidade do planeta Terra. Com a nova metodologia adotada a
partir de 2005, que considera de forma mais precisa as questões de energia e biodiversidade
(entre outras), a situação é ainda mais grave: já estamos consumindo 39% além do que o planeta
é capaz de suportar. 

Indicadores Calvert-Henderson de Qualidade de Vida: 
Publicado pela primeira vez no ano 2000, trata-se de uma metodologia que visa oferecer aos
cidadãos e governantes um modo sistemático e consistente de aferir e acompanhar ao longo
do tempo a qualidade de vida  de um país, região ou cidade. Foi desenvolvido nos Estados
Unidos sob inspiração e orientação de Hazel Henderson, futuróloga e escritora norte-americana,
em conjunto com a Calvert Group – empresa de consultoria econômica – e um amplo grupo
de estudiosos e lideranças daquele país. Esta metodologia parte de informações públicas e
estatísticas, e as interpreta considerando a melhoria da qualidade de vida do conjunto da
população, enfocando 12 aspectos: Direitos Humanos, Educação, Emprego, Energia, Habitação
(“Abrigo”), Infraestrutura, Meio Ambiente, Recreação (“Re-criação”), Renda, Saúde, Segurança
Coletiva (das pessoas) e Segurança Nacional (do país/território). Cada um destes aspectos é
considerado de igual importância, e por isso são apresentados sempre em ordem alfabética.
A metodologia é aberta, e os autores incentivam seu uso e adaptação por todos os interessados.
Para saber mais, acesse: www.calvert-henderson.com ou pesquise no site do Instituto Akatu
(www.akatu.org.br).

Existem inúmeros outros aspectos econômicos, ambientais e sociais que podem indicar a maior
riqueza ou pobreza de uma nação e seu povo. São coisas como a cultura e o modo de vida,
a biodiversidade, a posse de recursos naturais estratégicos e outros fatores que pela dificuldade
de serem medidos ou pela pouca disponibilidade de informações não entram nas estatísticas,
mas nem por isso deixam de ser importantes.
Não existe uma receita pronta para resolver esta situação, e ainda é muito cedo para conclusões
definitivas sobre as soluções possíveis, mas uma coisa já é certa: somente com um consumo mais
consciente e bem distribuído do que o nosso planeta pode oferecer será possível garantir uma boa
qualidade de vida em nosso futuro breve, e também para as próximas gerações.
O quadro a seguir mostra uma comparação entre vários países da Terra, segundo os vários indi-
cadores que mostramos acima. É interessante notar as grandes discrepâncias na avaliação dos
países, conforme o item considerado. Alguns países, muito bem colocados em termos de PIB,
têm um baixo IDH. Países com grande Pegada Ecológica podem ter baixa Biocapacidade, e
vice-versa. Explorando estas relações e refletindo sobre elas vemos que pobreza e riqueza no
mundo atual são dados muito relativos. Que existem países muito ricos em recursos naturais, mas
com populações muito pobres ou em má situação, e países cujos territórios suportariam baixíssimo
consumo, mas que pelas vias do comércio internacional mantêm padrões de consumo muito
acima do que poderia ser a média da humanidade.
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