
UMA RÉGUA NÃO
MUITO PRECISA
Idealizado para comparar o estágio de bem-estar dos
países, o IDH da ONU tem valor, mas não pode ser
tomado corno definitivo. Sua metodologia produz
muitas e curiosas aberrações

BENEDITO SVERBERI

H á cinqüenta anos vivendo sob
uma ditadura, os cubanos são
impedidos de viajar para o exte-
rior e enfrentam uma privação

tão drástica de produtos básicos que nas
democracias de economia de mercado
não seria aceitável nem em tempos de
guerra. A Venezuela é uma ditadura que
fecha jornais e emissoras de televisão,
tem um governante, Hugo Chávez, que
rasgou a Constituição para se eternizar
no poder e acaba de montar uma milícia
para, à moda da juventude hitlerista, ate-
morizar os poucos e heróicos jovens re-
beldes que ainda ousam contestar o regi-
me. A Venezuela não produz nada e im-
porta tudo — de tomate a pasta de den-
tes. Toda a riqueza que possui é o petró-
leo. Pois, à luz do índice de Desenvolvi-
mento Humano (TDH), da ONU, Cuba e
Venezuela são países mais evoluídos do
que, para ficar na vizinhança, o Brasil e
a Colômbia. Basta uma dose homeopá-
tica de bom senso para concluir que se
está diante de um erro. Se houvesse urna

ponte aérea gratuita e livre para quem
desejasse emigrar definitivamente, os
assentos estariam todos ocupados nos
voos de Cuba para o Brasil ou Colômbia
e vazios nos voos para a ilha de Fidel
Castro. O IDH, porém, se choca frontal-
mente com essa realidade.

As estranhezas citadas são apenas
algumas das distorções que saltam aos
olhos no ranking do IDH divulgado na
semana passada. Calculado pelo Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud), esse índice foi criado
com o saudável, objetivo de permitir uma
comparação adequada entre os diversos
países do ponto de vista do bem-estar
físico e social de seus habitantes. Isso
serviria para dar alertas e apontar cami-
nhos para o aperfeiçoamento das nações.
Esquecendo-se que a ONU é uma gi-
gantesca máquina burocrática que. como
todas dessa natureza, se move pela lei
do menor esforço e da máxima exposi-
ção, ainda assim as aberrações do IDH
carecem de explicação. Tome-se de
novo o exemplo de Cuba, não por idios-
sincrasia, mas por ser o mais flagrante e

didático. Corno uma ditadura comunista
pode pontuar bem em desenvolvimento
humano se ali faltam aos humanos con-
quistas básicas como a liberdade de ex-
pressão e o direito de ir e vir? Essa é fá-
cil. A pretexto de aumentar a objetivida-
de das aferições, esses quesitos, diga-
mos, abstratos foram expurgados do
IDH. Foque-se então algo concreto, a
educação, item em que Cuba se saiu
muito bem. A educação no IDH é ava-
liada apenas pela quantidade — e não
pela qualidade. O país tem proporcio-
nalmente mais alunos na escola do que o



Canadá ou a Noruega. Não se leva em
coma o feto de que em Cuba as crianças
são submetidas à doutrinação, enquanto
suas colegas canadenses e norueguesas
recebem educação de alto nível. Adap-
tando-se o teste da ponte aérea, será
que haveria mais pais cubanos queren-
do ver seus filhos estudando no Canadá
e na Noruega, ou o contrário? A respos-
ta é óbvia. Mas a leitura do
IDH sugere exatamen-
te o oposto disso.

Conhecendo-se suas
distorções, o IDH tem

• O homem que
se ergue pelo cadarco
A Venezuela, com a economia arrasada
por Hugo Chávez, desafia a lei da
gravidade e aparece acima de Brasil, Peru
e Colômbia, países estáveis e que têm
reduzido suas mazelas. É que a renda
venezuelana é inflada pelo dinheiro do
petróleo. Os Emirados Árabes Unidos e o
Catar não têm governo democrático, mas
para a ONU estão no grupo dos países de
desenvolvimento muito elevado - graças
ao petróleo

méritos. "Ele é um indicador sintético.
Foi sua simplicidade que possibilitou a
participação de todos os países, mesmo
os mais pobres, e a comparação entre
eles", diz Sérgio Besserman, professor
de economia da PUC-Rio e ex-presi-
dente do IBGE. No caso brasileiro, o
índice registra o avanço social recente
impulsionado pelo crescimento econô-
mico e pelo aumento no número de
crianças nas escolas. Se medisse tam-
bém a qualidade do ensino, certamente
o Brasil não teria ganho nenhuma posi-
ção na lista. •

• As pulgas que saltam até a Lua
Islândia e Irlanda, dois dos países mais
abalados pela crise internacional,
aparecem entre os cinco mais
desenvolvidos. É que o ranking foi
elaborado com dados até 2007, antes
da recessão. Ambos tiveram sua renda
inflada por bolhas financeiras
gigantescas. Já a Alemanha, a nação
mais rica da Europa, está na
22a posição, bem atrás dos EUA
(13° lugar), outro país que surfara
na bolha
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