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POSSÍVEL OBTER UMA ESPÉCIE DE

"boletim escolar" das nações a
partir das "notas" emitidas pelos

diversos indicadores econômicos que
existem? Sim, é possível fazer isso. Mas
antes, para obter resultados satisfatórios,
é preciso identificar quais são os núme-
ros mais importantes, aqueles que podem
nos dar uma visão mais completa e rea-
lista dos diferentes países. Hoje, existem
centenas de indicadores compilados por
instituições de todo o planeta. Vivemos
numa era em que se mede tudo. Do anal-
fabetismo ao número total de celulares, do
Produto Interno Bruto (PIB) ao índice de
inovação, do saldo comercial ao número
de crianças matriculadas na escola. Não é
fácil, em meio a esse "mar" de números,
saber quais são os indicadores realmente
relevantes para medir o desempenho de
uma economia no mundo globalizado.

Para começar a seleção, é preciso levar
em conta que, hoje, os "grandes números",
como o PIB, os juros, a taxa de câmbio e
a inflação, que eram muito valorizados
no passado, perderam espaço. Estão em
alta os indicadores de segunda ou terceira
geração, constituídos pela combinação de
vários índices. Um PIB em crescimento
sem a apropriada distribuição de renda,
por exemplo, já foi um dado visto como
receita milagrosa para fazer o bolo crescer.
Mas, atualmente, as principais organiza-
ções internacionais exigem que se olhe
não apenas o PIB, mas também indica-
dores que permitam avaliar o desenvolvi-
mento humano, o respeito às mulheres, o
acesso ao crédito e à tecnologia e a defesa
da propriedade intelectual.

Nesse contexto, há cinco indicadores
compostos que merecem nossa atenção.

São os seguintes: l) o indicador apurado
pelo Fórum Econômico Mundial, para
medir a competitividade; 2) o índice de
Desenvolvimento Humano (IDH); 3) o
índice de Economia do Conhecimento;
4) o IMD, elaborado pelo Instituto Inter-
nacional de Desenvolvimento de Gestão,
localizado na Suíça, para medir a eficiên-
cia; e 5) o DoingBusiness (Fazendo Negó-
cios, em inglês), para medir as condições
para o empreendedorismo.

O IDH, o pai de todos esses
índices, é composto de três indicado-
res fundamentais: saúde (expectativa de
vida), prosperidade material (PIB e PIB
per capita) e educação (matrículas e alfa-
betização). Criado em 1990, é usado pelas
Nações Unidas, que publica anualmente o
Relatório do Desenvolvimento Humano.
Em sua edição mais recente, o campeão do
desenvolvimento humano foi a Noruega. A
Nigéria ficou na lanterninha, encabeçando
uma lista de retardatários composta prin-
cipalmente de países da África, apesar dos
inúmeros shows beneficentes realizados nas
últimas décadas para ajudar o continente.

O índice da Economia do Conhecimen-
to, publicado pelo Banco Mundial, reflete
tanto os aspectos sociais e cognitivos quanto
as dimensões empresariais e tecnológicas. É
para onde o mundo todo vai olhar a partir
de agora. Para apurá-lo, levam-se em con-
sideração questões como a qualidade das
redes digitais no país e o grau de inclusão
digital de pessoas, empresas e organizações.
A capacidade de inovar tem um peso alto
no índice da Economia do Conhecimento.
Os campeões: Dinamarca, Suécia, Finlân-
dia. De novo, a África na rabeira.

Os índices de competitividade eco-
nômica e de viabilidade empresarial em
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cada país geraram safras sucessivas de in-
dicadores compostos nos últimos anos,
fruto do aprendizado sobre o funciona-
mento dos mercados. Hoje, sabe-se que
a lei da oferta e da procura não explica
tudo. Os preços são afetados também
pela confiança, pela ação do governo e
dos sindicatos, pela cultura empreende-
dora e até pelo acesso ao crédito.

O Fórum Econômico Mundial publica
o Relatório Anual de Competitividade.
Seu indicador propõe uma visão "holís-
tica". Combina números relativos a insti-
tuições, infra-estrutura, macroeconomia,
saúde, educação primária, superior e téc-
nica, eficiência do mercado, competência
tecnológica, sofisticação empresarial e
inovação. Embora os nórdicos também
despontem na frente, é a Suíça que lidera
a lista do Fórum Mundial. Entre os 50
países mais competitivos, há apenas um
latino-americano: o Chile.

Além do IDH, do IEC e do índice de
competitividade do Fórum
Mundial, o IMD, calculado por
uma instituição especializada no
tema, também tem grande pres-
tígio internacional. Finalmente,
há o Doing Business, talvez o
mais pragmático de todos, como sugere o
próprio nome. É um indicador apurado
pelo Banco Mundial a partir da compila-
ção de dez importantes requisitos do am-
biente empresarial de cada país. Ele leva
em conta a facilidade para abrir e fechar
empresas, a dificuldade de obter crédito,
as relações com sindicatos e a burocracia
que fiscaliza e tributa.

Dito isso, como está o desempenho do
Brasil em cada um desses indicadores?
Qual é nossa evolução? E qual seria nossa
nota num hipotético "boletim escolar"?
Para responder a essas perguntas, é ne-
cessário lançar antes um olhar sobre o
resto do mundo. Apesar do ceticismo que
existia entre os analistas, a recuperação
japonesa ganhou fôlego. Os Estados Uni-
dos deram a volta por cima, depois de
quase dois anos de previsões de colapso
dos mercados de consumo e imobiliário.
A União Européia, às voltas com a de-
fesa do euro, investiu pesadamente em
tecnologia, incorporou primos pobres e
segurou os juros. E a China continuou a
desafiar os prognósticos de crise finan-

ceira e cambial, segurando uma taxa alta
de crescimento e atraindo investimentos
estrangeiros em profusão.

Na América Latina, ao contrário, a
surpresa foi desagradável. A pobreza
aumentou. A desigualdade também. O
indicador que mostra isso é sério, porque
capta o longo prazo: é o IDH. A Améri-
ca Latina e o Brasil estão numa posição
ambígua. Há processos importantes de
aumento da credibilidade empresarial e
os indicadores de inovação no Brasil já
são relevantes. Na região, o Chile, além de
ser o melhor aluno da classe em compe-
titividade, é destaque também no quesito
de desenvolvimento humano (entre os 50
melhores do mundo, assim como Argen-
tina, Cuba, Uruguai e Costa Rica).

A economia brasileira parece
entalada no meio do caminho. Está um
pouco abaixo da média em três indicado-
res. Deixa muito a desejar nos indicado-

res de ambiente de negócios,
empreendedorismo e com-
petitividade (leia o quadro).
Passa raspando em desenvol-
vimento humano (692 entre
177 países). Os avanços têm

ocorrido, é verdade - o país melhorou
sua posição no IDH e no Doing Business,
do Banco Mundial. Ao abrir a compo-
sição de alguns indicadores, observa-se
que ainda temos chance de chegar bem
na corrida global em quesitos como inte-
ratividade, uso de celulares, internet, ino-
vação tecnológica e tamanho do mercado
local. Mas, nos quesitos em que a questão
social e a educação ganham relevância, o
resultado é sempre desfavorável.

Os novos indicadores registram a capa-
cidade de cada indivíduo, empresa e país
de alcançar a integração competitiva no
mercado global. A sobrevivência depende,
cada vez mais, da qualidade das pessoas e
dos ambientes, do talento e da criativida-
de. Hoje, investidores, bancos e empresas
estão mais atentos aos novos indicadores.
Neste cenário, só quem entender o alcan-
ce das novas métricas e fizer o regime
para entrar na linha conseguirá ter uma
posição de destaque na era digital. +

Gilson Schwartz é professor de Economia
da Universidade de São Paulo
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Text Box
Fonte: Época, n. 455, p. 44-45, 5 fev. 2007.




