
Há algumas semanas visitei um lugar único. Um
país onde o rei abdicou do trono para levar a demo-

cracia a seu povo e se retirou do palácio para uma chou-
pana de madeira no sopé de uma montanha. Lá prati-
camente não há assassinatos, sacos plásticos, outdoors,
letreiros de néon - e há mais monges do que soldados.
Sua capital não tem sinais luminosos, porque as pesso-
as os consideram feios, e nela os policiais regem o trânsi-
to graciosamente, com luvas brancas, como se fosse uma
orquestra. Trata-se de uma nação designada pela ONU
como "campeã do mundo" por colocar 74% do território
sob proteção ambiental e elogiada pela Unicef por pro-
ver educação e serviços de saúde para toda a população.

Estou falando do Butão, o Shangri-lá dos Hima-
laias, situado entre duas gigantes: a índia e a China. O país
é notável não apenas por ser um paraíso recluso, mas por
estar na dianteira dos atuais discursos sobre o verdadeiro
significado do progresso. O Butão desenvolveu e colocou
em prática a felicidade interna bruta (FIB), um conjunto de
índices de progresso como uma alternativa ao PIB. O FIB
define a prosperidade em termos mais holísticos e mede o
bem-estar, em vez de simplesmente a produção e o consumo.

O FIB é, de fato, um avanço do que se chama em inglês
de triple bottom Une, termo usado no setor privado para incluir
no âmbito do sucesso o desempenho ambiental e social, bem
como o econômico (também conhecido como o tripé "pessoas,
planeta e lucro"). Os pesquisadores sobre FIB no Butão, apoia-
dos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), desenvolveram um sofisticado conjunto de índices para
medir as nove dimensões do progresso: bom padrão de vida
econômica, boa governança, educação de qualidade, boa saúde,
vitalidade comunitária, proteção ambiental, acesso à cultura,
gerenciamento equilibrado do tempo e bem-estar psicológi-
co. "O Butão tem praticado aquilo que outros países precisam
cumprir", diz Graeme Wheeler, vice-presidente do Banco Mun-
dial. "Precisamos estender o conceito de produto interno bruto
para felicidade interna bruta. Nós, do Banco Mundial, estamos
aprendendo muito com o Butão." Com a vinda ao Brasil de au-
toridades mundiais sobre FIB no final de outubro, será que nós,
brasileiros, também poderemos aprender algo com o Butão?
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