
ÍNDICE DE UM
PLANETA FELIZ

É a mais nova tendência de pensamento mundial onde a qualidade
de vida dá lugar ao crescimento econômico insustentável

´

U ltimo ano da primeira década do
terceiro milênio. Diante de uma
encruzilhada, a humanidade pre-

cisa escolher: PIB ou IPF? Continuaremos
perseguindo o mito de crescimento econô-
mico por si só, avaliado pelo índice de Pro-
duto Interno Bruto (PIB) - criado em. 1947,
uma época em que fazia sentido concen-
trar nossas políticas basicamente em cres-
cimento econômico, já que o mundo neces-
sitava ser reconstruído depois de uma
guerra? Ou centraremos nossos esforços
em sistemas de governança que proporcio-
nam um bem-estar sustentável para seus
cidadãos, avaliada pelo índice do Planeta
Feliz (IPF) - que mede a eficiência com que
uma nação converte os seus recursos natu-
rais em vidas longas e felizes para os seus
cidadãos, sem infringir as possibilidades
das gerações futuras de fazer o mesmo?

O índice do Planeta Feliz (em inglês, Ha-
ppy Planet Index- HPI) foi introduzido pe-
la New Economics Foundation (NEF), uma
organização não-govemamental ecológi-
ca britânica, em julho de 2006. No ano se-
guinte, a NEF recebeu o 'Prêmio de Melho-
ria da Condição de Vida' entregue pela So-
ciedade Internacional para Estudos sobre
a Qualidade de Vida. Desde então, suas
pesquisas e relatórios têm influenciado as
estratégias políticas de várias organiza-
ções ao redor do mundo. Em 2007, o Parti-
do Conservador do Reino Unido publicou
o 'Projeto para uma Economia Verde', des-
tacando a qualidade de vida, e não o cres-
cimento econômico, como uma priorida-
de nacional.
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Naquele mesmo ano, a Organização pa-
ra a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) organizou a conferência
internacional "Medindo o Progresso das
Sociedades", que culminou na Declaração
de Istambul, assinada por várias organiza-
ções internacionais, incluindo a ONU e a
União Européia. Junto a especialistas, go-
vernos nacionais e agências internacio-
nais, a OCDE está trabalhando para o de-
senvolvimento de novas iniciativas de me-
dir o progresso, que tenham em seu cerne
o bem-estar humano.

Em 2008, como resposta a essa nova
tendência de pensamento mundial e com
o objetivo de reavaliar o papel do PIB, o pre-
sidente francês Nicholas Sarkozy instituiu
a Comissão sobre a Medição do Desempe-
nho Econômico e Progresso Social, que
congrega três ganhadores do Prêmio No-
bel de Economia - loseph Stiglitz, Amartya
Sen e Daniel Kahneman.

Outros projetos em andamento com o
objetivo de desenvolver melhores índices
de bem-estar e progresso incluem WellBe-
Be na Bélgica (Rumo a indicadores teorica-
mente sólidos e democraticamente legíti-
mos de bem-estar na Bélgica); QUARS na

Itália (Avaliando a qualidade de desenvol-
vimento nas regiões italianas); o índice Ca-
nadense de Bem-Estar, Medidas de Pro-
gresso da Austrália e o índice de Felicidade
Nacional Bruta do Butão.

Esta crescente dinâmica internacional
deixa bem claro que o PIB como único in-
dicador de progresso está com seus dias
contados. O caminho para o IPF já está sen-
do traçado. E no Brasil, a figura política que
mais entende e promove este novo enten-
dimento global é a senadora Marina Sirva.
Ao considerar sua saída do Partido dos.Tra-
balhadores, depois de 30 anos de filiação,
visando a uma possível candidatura à pre-
sidência da República em 2010 pelo Parti-
do Verde, para que possa colocar o tema do
desenvolvimento sustentável em um pla-
no estratégico nas discussões sobre o futu-
ro do Brasil, Marina Silva demonstra o
quão alinhada está com a vanguarda polí-
tica internacional e o quão pronta está pa-
ra enfrentar um futuro avaliado por um
IPF: 'Vamos atravessar esse século tendo
que resolver a seguinte equação: como de-
senvolver preservando os recursos natu-
rais... para que as pessoas continuem a ter
qualidade de vida", argumentou, acres-
centando que o tema não está na agenda
de nenhum partido.

Buscando o bem-estar o IPF fun-
ciona como uma bússola orientando a so-
ciedade global em direção a um progresso
real, pormeio da medição do que é verda-
deiramente importante para nós - nosso
bem-estar em termos de vidas longas, feli-
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Uma sociedade
bem-sucedida é

aquela que garante
qualidade de vida

sem corroer o planeta



zes e significativas - e para o planeta -
nosso nível de consumo dos recursos
naturais. Ou seja, o IPF reflete a eficiên-
cia ecológica com a qual buscamos
uma vida satisfatória. Além disso, é ba-
seado no axioma de que essa busca por
uma vida satisfatória não deve ser um
privilégio da nossa geração - as futuras
também devem ser capazes de ter vidas
felizes e saudáveis.

Em sua primeira edição, lançada em
julho de 2006 como uma contrapartida
para a nossa atual obsessão com o PIB, o
IPF identificou saúde e uma experiência
positiva de vida como objetivos huma-
nos universais. Uma sociedade bem-su-
cedida é aquela que garante boa qualida-
de de vida sem corroer o planeta. O IPF
mede progresso em relação a essa meta -
uma eficiência ecológica com a qual vi-
das felizes e saudáveis são garantidas.

Porém, em sua segunda edição, lança-
da mês passado, o IPF mais uma vez não
trouxe boas notícia?. Ainda estamos lon-
ge de alcançar um bem-estar sustentá-
vel. Embora o índice confirme que os paí-
ses onde as pessoas gozam de vidas mais
felizes e saudáveis são na maioria desen-
volvidos, ele identifica os altos preços in-
sustentáveis que pagamos por isso. E
também revela algumas exceções notá-
veis: países menos ricos, com pegadas
ecológicas per capita menores, apresen-
tam elevados níveis de esperança de vida
e satisfação. Ou seja: uma vida satisfató-
ria é possível, sem degradar a Terra.

Metas humanas- como medir bem-
estar em termos de vida feliz e saudável?
O aspecto 'saúde' é relativamente sim-
ples, sendo a esperança de vida à nascen-
ça o indicador mais conhecido. já o aspec-
to 'feliz' vem sendo debatido desde os
tempos de Aristóteles.

Para nós, ser 'feliz' é mais do que sim-
plesmente ter um sorriso no rosto; o ter-
mo é também utilizado subjetivamente
para expressar sua complexidade. Para
além da sensação 'boa', ser feliz também
inclui um sentido de vitalidade indivi-
dual, oportunidades para empreender
atividades significativas que concedam
sentimentos de competência e autono-
mia, bem como a posse de uma reserva
de recursos internos que ajudam as pes-

. O que você pode obter a partir
de um hectare global?

Um hectare global é o mesmo do que 10
mil m2. Segundo cálculos da ONG ameri-
cana Redefinindo Progresso, em um mil
metros quadrados, ou 1/10 de um
hectare global/você pode adquirir uma
das seguintes opções:
• 288 kg de fruta e vegetais;
• 20 kg de queijo;
• 178 litros de leite;
• 8 kg de carne;
• 7 kg de peixe;
• 125 garrafas importadas de vinho;
• 350 garrafas de 330ml de cerveja
importada;
• 18 galinhas de tamanho médio (1,6 kg
cada);
• 258 pães (produzidos com trigo local);
• 440 kWh de eletricidade,
um computador com uma tela de 20",
teclado e uma impressora pequena, mas
não a energia elétrica para funcioná-lo

soas a lidar com situações negativas.
Bem-estar diz também sobre sentimen-
tos de afiliação com outras pessoas - tan-
to em termos de relações próximas com
amigos e família, como também o senti-
mento de pertencer a uma comunidade
mais ampla.

Englobar todos estes aspectos de bem-
estar demanda medidas detalhadas e a
NEF tem trabalhado junto a governos na-
cionais para que pesquisas sejam feitas
de forma regular. Entretanto, dados mais
detalhados sobre um aspecto fundamen-
tal do bem-estar - satisfação de vida - já
vêm sendo coletados há mais de 45 anos
em todo o mundo.

Satisfação de vida é tipicamente medi-
da com a questão: "Considerando todas
as variáveis, você atualmente está satis-
feito com a sua vida como um todo?". As
respostas são apresentadas em uma es-
cala numérica de 1 a 10. Anos de pesquisa
têm demonstrado que, apesar da aparen-
te simplicidade, esta pergunta produz re-
sultados significativos. As respostas indi-



viduais estão relacionadas ao tamanho e
força dos laços das redes sociais, relacio-
namentos, nível de escolaridade, presen-
ça de alguma deficiência física, bem co-
mo condições materiais, tais como renda
e emprego. As médias para os países ten-
dem a ser mais altas onde as pessoas des-
frutam de níveis mais elevados de capital
social, melhor clima, recursos naturais
mais ricos, maior esperança de vida, me-
lhores padrões de vida, e mais vozes den-
tro do governo.

Respeitando os limites - Para se
alcançar a meta humana de bem-estar,
entretanto, é preciso considerar alguns
requisitos básicos. E tal consideração é es-
sencial, já que a forma como assegura-
mos o nosso bem-estar agora irá afetar se
outros ao redor do mundo também terão
capacidade de garantir seu próprio bem-
estar e se as gerações futuras poderão fa-
zê-lo também. Porém, em um mundo tão
complexo e desigual, não é simples a ta-
refa de medir nosso impacto no planeta.
A melhor abordagem atualmente dispo-
nível é a "pegada ecológica", desenvolvi-
da pelos ecologistas Mathis Wackernagel
e William Rees.

A pegada ecológica de uma pessoa é
uma medida da quantidade de terra ne-
cessária para fornecer todos os recursos
necessários, mais a quantidade de terra
com vegetação necessária para absorver
todas as emissões de CO2 resultantes da
produção dos produtos que uma pessoa
consome, Este valor é expresso em unida-
des de "hectares global" (hag). A vanta-
gem desta abordagem é que ela possibili-
ta estimar a quantidade total de hectares
produtivos disponíveis no planeta. Divi-
dindo o número global de hectares pro-
dutivos pela população mundial, pode-se
calcular um número global per capita,
considerando-se que todos têm direito à
mesma quantidade de recursos naturais
do planeta. O valor mais recente da pega-
da ecológica global é 2,1 hectares globais,
o que é possível adquirir com 1/10 de um
hectare global. Isto significa que se uma
pessoa utilizar 2,1 hectares globais, ela es-
tará usando a sua parte justa dos recur-
sos mundiais.

Entretanto, em 2005, a pegada ecológi-
ca per capita para os países ricos da OCDE

Resultados de um
planeta (in) feliz

• A pontuação mais elevada de IPF é da
Costa Rica;

• Entre os outros 10 países que seguem a
liderança da Costa Rica, nove são da
América Latina (na ordem crescente:
República Dominicana, Jamaica,
Guatemala, Vietnã, Colômbia, Cuba, El
Salvador, Brasil, Honduras, Nicarágua);

• juntos, os países da América Latina e do
Caribe têm o mais alto IPF do que qual-
quer outra região do planeta;

• Os 10 menores valores de IPF são dos
países da África subsaariana, tendo Zim-
bábue o mais baixo do mundo;

• Os países desenvolvidos se encontram
mais ou menos no meio de uma tabela
de 143. Entre os países do Ocidente, a
Holanda alcança o mais elevado IPF, em
43°. lugar. O Reino Unido está em 74°.
lugar, atrás da Alemanha, Itália e
França. Os Estados Unidos estão lá em
baixo, ocupando o 114°. lugar;

• Os países mais pobres, como Maláui,
Haiti e Bangladesh têm a menor pega-
da ecológica per capita do mundo;

• Nenhum país alcança simultaneamente
os três objetivos avaliados pelo IPF de
elevados níveis de esperança de vida,
satisfação de vida e uso ecologicamente
eficiente dos recursos naturais;

• Os países mais ricos têm as maiores
pegadas ecológicas do mundo, sendo a
maior de Luxemburgo (10,2 hag),
seguida dos Emirados Árabes Unidos
(9,5 hag) e Estados Unidos (9,4 hag);

• A Holanda tem um mesmo nível de
anos de vida felizes do que os EUA,
mas com uma pegada ecológica
menor do que a metade da dos amer-
icanos (4,4 hag).

era de seis hectares globais. Resultado:
estamos vivendo como se tivéssemos
quase três planetas. Entretanto, conti-
nuamos a ter apenas um. Diante desta
constatação, a pegada ecológica é tam-
bém útil para nos ajudar a entender o
conceito de justiça social. Melhorar as
condições de vida nos países mais pobres
só será possível com um declínio simul-
tâneo de consumo nos países ricos. •
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